
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 122

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 26,00 cm²

  Corte: 1 de 4ID: 102432794 01-11-2022

Aethos Ericeira e Immerso Ericeira 

A 
Ericeira 
é um novo 

SPOI 
Eli N o 

Se a Ericeira já estava no seu 
mapa da restauração, agora 

coloque-a no da hotelaria. 
Depois da abertura do 

Immerso e do Aethos, vale a 
pena ir e estar por lá 

Texto 

M. JOÃO 
VIEIRA PINTO  

Ericeira sempre foi terra de veraneantes e ami-
gos do bem comer, do azul e ouriços. Agora, e 
desde que recebeu o Immerso e o Aethos, que 
passou a ser também terra de boa hotelaria. Nós 
por aqui quisemos tirar a dúvida. Já tínhamos 
a pulga atrás da orelha aquando da abertura do 
seu primeiro cinco estrelas, o Immerso, em Ju-
nho. Meses mais tarde, em Setembro, chegou o 
Aethos. Por isso, combinámos o "2 em 1" e pu-
semo-nos a caminho que, no nosso caso, é pou-
co mais de 40 minutos pela A21. 

Chegámos ao Immerso quase já ao final do 
dia, mas ainda a tempo de ver o sol a pôr-se bem 

em frente da enorme varanda que acompanha o lobby e toda a 
zona de refeições. O Immerso está bem pensado. Talvez o facto 
de o projecto inicial ter passado por uma guest house fez com 
que não descaracterizasse a paisagem, antes se acomodasse a ela, 
pelo que toda a construção não é de altura, acompanhando o de-
clive do vale onde se instalou, coisa que se percebe rapidamente. 

Assim como se percebe a atenção e cuidado no serviço. 
Não precisa fazer bíceps para ser atendido. A equipa não é só 
naturalmente simpática, como atenta e de resposta rápida. 
Além de que não vê problemas, olhando antes a respostas! 

Com 37 quartos, dois espaços de restauração com consul-
toria do chef Alexandre Silva - o restaurante que prolonga o 
lobby e onde a carta é de autor, o Emme, e o Emme on Fire, de 
fogo claro -, spa, piscina e bar, e um jardim orgânico, o Im-
merso assume-se como hotel de destino. E foi o nosso, e ainda 
bem, por um dia! 

O projecto de arquitectura tem a assinatura de Tiago Silva 
Dias e quis conciliar os valores naturais e a edificação com os 
princípios de sustentabilidade ambiental. Os interiores tam-
bém levam o seu cunho, mas têm a curadoria da proprietária 
do hotel, Alexandra Almeida d'Eça - responsável ainda pela 
escolha dos vários artesãos - assim como a participação da de-
signer Bárbara Neto, da LemonVariance! 

Mas há mais nomes por ali que, como lhe digo, cuidado 
e atenção ao pormenor foi coisa que pautou todo o conceito. 
A música, por exemplo, é elemento presente e toda a selecção 
e alinhamento tem curadoria: Elvis Veiguinha. Também per-
ceberá em pouco tempo que há um perfume que acompanha 
os diferentes espaços. E, sim, há um culpado na sua criação: 
Lourenço Lucena. 

Depois, há instalações, telas, elementos artísticos, que aju-
dam a fazer a sua unicidade. Nos corredores, pelas escadas, no 
jardim ou na piscina. Como os painéis no lobby e nos quartos 
de Iva Viana, os tapetes artesanais feitos a partir de desperdí-
cios de lã e algodão orgânicos da Sugo Cork Rugs, de Susana 
Godinho, um espelho de Anna Westerlund, uma mandala de 
Maria João Gomes, a instalação escultórica "Mergulho em Ti" 
de João Noutel, ou a intervenção "Uniouriço" de Paulo Reis. 

Já começa a perceber por que é que nos deixamos absorver 
neste Immerso? Ah, e para que conste, o pequeno-almoço tem 
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II Immerso Ericeira 
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Aethos Ericeira e Immerso Ericeira 
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tudo o que é preciso e mais ainda. É fresco, com sabores da esta-
ção e feito com cuidado. Quanto ao jantar, ficámos apenas com 
pena que não tivessem vindo à mesa mais sabores da Ericeira. Eu 
sei que quando fui não era época de ouriços, mas o taco de atum 
não faz ali falta. Se bem que houve quem experimentasse a mas-
sada Immerso de algas, peixes e moluscos, e a tivesse gabado. Se 
calhar o defeito é meu... 

Alexandre Silva é o chef consultor e a seu lado tem o chef 
residente Paulo Pedro (ex-Fortaleza do Guincho 1*), que não 
descura a atenção a quem por ali passa! 

Depois de um jantar que não se quis pesado, dormimos um 
sono tranquilo num quarto que se abria sobre o vale e a praia de 
São Lourenço, ao fundo. Acordámos devagar para o tal pequeno-
-almoço sem tempo. 

AETHOS ERICEIRA 

Depois da tarde passada a recordar ruas e praias da Ericeira, se-
guimos para o Aethos, alguns quilómetros à frente do Immerso, 
na estrada que nos leva da vila. 

Para começar, a diferença chega logo em jeito de localiza-
ção, com o hotel a erguer-se no topo de uma falésia e todo um 
mar aberto bem na sua frente e aos pés. O Aethos assume-se 
como destino de lifestyle, pelo que quer que o wellness e o 
bem-estar sejam elementos-chave. E, isso, confere-se na carta  

de refeições ou nas aulas de yoga e meditação, diárias. Quando 
abrir, além de uma piscina de água salgada aquecida, sauna e 
jacuzzi, o Spa incluirá ainda um hammam, salas de tratamento 
e um ginásio com produtos orgânicos da marca sueca Under 
Your Skin. 

Aliás, o próprio fundador e CEO do Grupo Aethos, Benja-
min Habbel, faz questão de partilhar: «Temos uma comunida-
de de change-makers influentes e empreendedores, e usamos o 
Aethos como uma plataforma para promover mudanças positi-
vas, tanto nos nossos hóspedes como na própria comunidade.» 

Segundo ponto diferenciador: aqui, o investimento é es-
trangeiro, com esta unidade a integrar-se no Grupo Aethos 
com portas abertas em diferentes destinos, como Itália. 

Terceiro ponto: o Astet Studio, gabinete de arquitectura e 
design de interiores de Barcelona, é que assina o projecto, mas 
contou com sugestões e trabalho do arquitecto português Luís 
Pedra Silva, num trabalho final onde os tons neutros se com-
binam com os azuis do céu e mar — tão presentes e que entram 
pelas enormes janelas da sala de estar —, onde sobressaem ele-
mentos em cerâmica que apetece levar para casa, em madeira 
e pedra. Parece que se entra numa revista de decoração, é ver-
dade, apetece fotografar e instagramar. E claro que o fazemos! 

Os quartos não se diferenciam pelo espaço nem pelas ame-
nities ou serviço. Aliás, não peça café que não o irão levar. Por-
que, esse, é o posicionamento que o Aethos sempre assumiu e é 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 125

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 26,00 cm²

  Corte: 4 de 4ID: 102432794 01-11-2022

Aethos Ericeira 

fi 

a. 

a um target jovem, digital e viajante que a oferta mais se dirige. 
Se chegar a meio da tarde, como nos aconteceu, até pode dar um 
passeio pelo deck em madeira, mas sente-se na esplanada a tem-
po de ver o sol desaparecer no horizonte. É que não há elemento 
algum a separar-nos que não seja todo um mar imenso. 

Depois, siga para jantar no ONDA, espaço que mistura so-
fisticação com informalidade e onde o chef executivo Afonso 
Blazquez se tem vindo a inspirar em ingredientes locais e orgâ-
nicos. Começámos com uma magnífica salada de beldroegas, 
beterraba e framboesas, seguimos para uma abóbora assada, 
laranja, molho de coco e lima — que dispensávamos —, conti-
nuámos com um hambúrguer de enguia fumada, redução de 
balsâmico e alface crocante — se não tivesse sido recomendação 
não o teríamos pedido, mas a verdade é que estava divinal — e 
fechámos com um robalo de anzol grelhado com pico d'gallo, 
funcho e alho francês grelhados, puré de batata e limão. Feitas 
as contas, o chef pode continuar a inspirar-se pelos sabores de 
cá que não está nada mal! 

E se tiver algum problema em digerir o que come, há bici-
cletas (apesar de serem eléctricas sempre é melhor que nada) à 
disposição logo à entrada. 

Para quem mora na região de Lisboa, a Ericeira é já ali. Por 
isso não há desculpas. É um fim-de-semana com sabor a férias 
sem ter que fazer horas ao volante. Se não é, meta-se na mesma 
a caminho que vai ver que vale a pena. 

CONSULTA RÁPIDA 

Immerso Ericeira 

O que é? 
Assume-se como o primeiro hotel de cinco estre-

 

las da Ericeira 
O que tem? 
37 quartos (2 suítes), os restaurantes Emme e 
Emme on Fire com consultoria do chef Alexandre 
Silva, Spa, piscina, jardim orgânico, sala de reu-

 

niões e eventos 
Quanto custa? 
Nature - 280 euros; Inspire - 310 euros; 
Ocean - 355 euros; Inspire Family - 580 euros; 
Suíte - 600 euros 

Aethos Ericeira 

O que é? 
Apresenta-se como um refúgio 
O que tem? 
46 quartos e quatro suítes, restaurante, Spa 
(abertura em Dezembro), experiências como aulas 
de grupo (ou privadas) de surf, yoga, meditação, 
piqueniques, workshops de mixologia, provas de 
vinhos e massagens 
Quanto custa? 
Ocean Terrace Room a partir de 184 euros; 
Ocean Suites a partir de 274 euros 


