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Vitória, 14 de outubro de 2019. 

 

 

OF. GDCV Nº 140/2019 

 

Exmo. Senhor 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES 

 

 

Assunto: Concessão do Troféu “Ilha Escalvada” 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

 

Considerando o artigo 4º da Lei Estadual nº 7.567, de 19 de novembro 

de 2003, que institui a Moqueca Capixaba como o prato típico do Espírito 

Santo, e dá outras providências; 

 

Considerando aprovação da Comissão de Turismo e Desporto na 15ª 

reunião ordinária, realizada no dia 14 de outubro do corrente ano no plenário 

deputada Judith Leão Castello Ribeiro, solicitamos a Vossa Excelência a 

concessão do Troféu “Ilha Escalvada” ao RESTAURANTE GAETA, a ser 

outorgada na Sessão Extraordinária da Comissão de Turismo e Desporto, a 

ser realizada no dia 24 de outubro de 2019, no Plenário Dirceu Cardoso. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Deputado CARLOS VON 

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 

Líder do Avante 

Identificador: 380032003300380035003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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JUSTIFICATIVA 

 

Um dos mais tradicionais restaurantes de Guarapari, do Estado do Espírito Santo e 

porque não conhecido mundialmente. 

 

O Restaurante Gaeta iniciou suas atividades em janeiro de 1966, com a venda de 

camarões e o prato principal: a moqueca capixaba! Depois de décadas, o 

restaurante ainda é um dos principais responsáveis pela divulgação da culinária 

capixaba e do balneário de Meaípe, em Guarapari. 

  

O Restaurante Gaeta começou a ser conhecido nacionalmente quando a Revista 

O Cruzeiro de circulação nacional, publicou, em 1968, uma matéria sobre o fim de 

semana em Guarapari e indicou o restaurante com fotos do então Prefeito da 

Cidade Pedro Ramos. Em 1975 o restaurante foi citado na Revista Plaboy na 

seção das páginas amarelas. Era uma entrevista do presidente da Air France que 

havia conhecido a cidade e o restaurante. Ele citou o Gaeta como um dos 10 

melhores que já havia conhecido no mundo! 

 

Desde 1988 até 2015 o Gaeta começou a concorrer e ganhar a Estrela do Guia 4 

Rodas, da revista Quatro Rodas, da Editora Abril. Esse é um prêmio para os 

restaurantes que mais se destacam no país, com o encerramento do Guia 4 

Rodas, o Gaeta continua se destacando em referências através do  TripAdvisor 

 

O nome do restaurante vem das ilhas que levam esse nome e ficam a menos de 

uma milha náutica da Praia de Meaípe. E os nomes dos pratos foram, a partir daí, 

inspirados em Ilhas de Guarapari. Existem as moquecas: Gaeta, Três Ilhas, 

Escalvada, Ilha Rasa, e a Victory 8B, essa é uma homenagem ao maior recife 

artificial marinho da América Latina que se formou no navio que foi afundado de 

forma programada no mar de Guarapari em 2003. 

 

Por traz de todo esse brilhantismo, esta o apaixonado pelo que faz, o 

moquequeiro, título conferido pelo jornalista Verusca Seideu de A Gazeta, o Sr. 

Nhozinho Matos, nascido em 21 de novembro de 1943, hoje com 75 anos, dos 

quais 53 anos dedicados ao Restaurante Gaeta em Meaípe, no município de 

Guarapari. 

 

Deputado CARLOS VON 

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 

Líder do Avante 

Identificador: 380032003300380035003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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