
POESIA-CASA 
 
Essa casa tem história 
 
E uma coisa vou lhe contar  
Uma herança de família  
Para todas as gerações ofertar saudações 
 
E um sentimento exalando, no fundo do coração  
Em um piscar de olhar 
Toda história emociona 
E me desculpe, mas essa é de arrepiar  
 
Sr. Sabino a deixou  
Para seus filhos se criarem  
Uma verdadeira arte de viajar  
Com suas histórias para contar  
 
Em 1970, a família chegou aqui  
Vieram de Carnaúba, em busca de um novo mundo  
E nunca mais saíram daqui 
E descobriram que era o fim de mundo 
  
Escolher esse patrimônio nos trás chance 
Para todos os itaremenses conhecer 
Esses fatos ali presentes para os antigos e os recentes 
Mas uma coisa eu te digo, sorte da ordem pública de tombar esse elemento 
 
 
CRÔNICA  
 

Essa casa tem histórias, cheias de versos para ilustrar. O primeiro 
morador ofertou a seus filhos uma oportunidade de melhorar, os trouxe com 
intuito de estudar e se formar. Chegou a Itarema logo cedo, em 1970, essa 
casa ainda existe até hoje com 47 anos de experiências com fatos bem 
interessantes que o Sr. Sabino da Silva, hoje morto saberia bem contar.  

Um fato relevante aconteceu, a casa desabou na cabeça da irmã do Sr 
Edgar, filho do Sr. Sabino da Silva e por pouco ela não morreu, mesmo assim 
aquela casa nunca passou por transformações e nem pensam em demolir, ou 
seja, lá é um fruto de gerações. Não importa o tempo para as gerações ali 
presente, o importante é permanecer na mesma casa onde nasceu. 
Atualmente, mora o Deisson, filho do Sr. Edgar, um jovem que pretende se 
casar e procriar. 

A casa e a rua podem ser até mais ou menos, mas existe um patrimônio a 
zelar. Esta casa merece sofrer o tombamento para os historiadores de a época 
os lhe tornar um museu de cultura repleta de histórias vividas dentro da casa e 
de Itarema, aliás, é raro existir uma casa que nunca foi demolida, de acordo 
com o padrão capitalista ela já deveria ter sido transformado em uma loja ou 
indústria, ou seja, manter um patrimônio deste nos faz viajar na história de um 
povo. 



 
CASA DA FAMÍLIA SILVA PODE SER TIDA COMO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO EM ITAREMA. 
Mentes Brilhantes - 2º ano 
 
Tendo em vista, a necessidade de reconhecimentos de valor histórico e 
culturais, alunos do colégio José Maria Monteiro buscaram o tombamento da 
casa da Família de Sabino Raimundo da Silva. A mesma já existe, desde o ano 
de 1970, não sofreu nenhuma mudança até atualmente, como o próprio 
entrevistado menciona: “esta nunca foi remodelada, está simplesmente do 
jeitinho como foi construída”. Encontrada na Avenida João Batista Rios, de 
número 1345. Onde se instalou por tempo determinado o segundo cartório de 
Itarema, como propriedade temporária de D. Laura, reconhecida popularmente 
no município. Um dos momentos marcantes citado pelo entrevistado, teve 
participação do Pe. Aristides Andrade Sales, grande líder político e religioso do 
vale Acaraú. 


