
CASA ROMÁRIO MARTINS

Localizada no Largo Coronel Enéas nº 30, a Casa Romário Martins é o último 

exemplar residencial de arquitetura colonial portuguesa existente em Curitiba.

No início do século 19, as casas da cidade apresentavam, em geral, um único 

pavimento e muitas eram construídas à base de pedra. Sabe-se, por suas 

características, que é do final do 18: dimensões, proporções, técnica construtiva, 

desenho em arco abatido dos vãos de portas e janelas. As paredes externas (de pedra) 

fizeram com que a edificação fosse conhecida, em certa época, como a “casa das 

pedras”. As divisões internas eram de taipa, o assoalho de tabuado largo e as janelas e 

portas em arco.

Um dos primeiros proprietários teria sido Lourenço de Sá Ribas, que adquirira 

o imóvel da Irmandade do Santíssimo Sacramento. No início do século 20, ela deixou 

de ser residência e foi adaptada para abrigar um armazém. 

A primeira escritura do imóvel, tendo então como proprietário Guilherme 

Etzel, data de 5 de março de 1902. No ano anterior, em 8 de julho, ele havia obtido 

um alvará para funcionamento, naquele local, de um armazém de secos e molhados. A 

partir de 1930, ali funcionou o Armazém Roque. A casa também abrigou um açougue 

e, no anexo construído ao lado, uma peixaria.

As atividades comerciais continuaram até 1970, quando foi declarado de 

utilidade pública; no mesmo ano, o imóvel foi desapropriado pela Prefeitura. A 

desocupação demorou cerca de um ano.

É de autoria do arquiteto Cyro Corrêa d’Oliveira Lyra o projeto de restauro da 

casa. As obras desenvolveram-se durante o ano de 1973. Constatou-se que o interior 

do prédio e sua fachada haviam sido totalmente descaracterizados: o telhado estava 

escondido, as janelas da fachada principal destruídas e o estilo arquitetônico encoberto 

por placas de propaganda. Por exigência de uma postura municipal do início dos 

Novecentos, o beiral primitivo havia sido substituído por platibanda. Não se sabe 

como era a divisão original dos cômodos, pois a planta sofreu várias adaptações às 

atividades desenvolvidas naquele espaço.
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Resgatou-se o estilo colonial da edificação: foram recolocadas telhas goivas 

(retiradas de outras edificações do gênero), refeitas as estruturas e as esquadrias. O 

espaço interno foi privilegiado como área destinada a exposições, criando-se uma 

galeria em torno do núcleo central, fechado, e um sótão, para servir de depósito. 

Pertencente ao Município, a Casa Romário Martins foi tombada pelo Estado 

em 1971 e incorporada ao patrimônio histórico do município pela lei 4335, de 

18/9/1972. A denominação Romário Martins foi uma homenagem ao historiador 

paranaense, nascido em Curitiba em 1874, que, não obstante, jamais residiu no 

imóvel.

Em 1973, no dia 14 de dezembro, totalmente restaurada, a Casa Romário 

Martins foi inaugurada, com a presença da filha do historiador, Azurita Martins. Eram 

objetivos da casa: a) manter um centro de informações sobre Curitiba; b) organizar 

um calendário de promoções da cidade; c) promover exposições permanentes e 

publicação de trabalhos sobre a história local; d) divulgar o artesanato e as atrações 

turísticas e locais.

Além de prestar informações sobre a cidade, a Casa Romário abrigou, 

provisoriamente, o Arquivo Histórico Municipal (na época em fase de organização). 

Com a ampliação de suas atividades e a necessidade de um espaço mais adequado, o 

arquivo foi transferido, em 1981, para a recém-criada Casa da Memória. A Casa 

Romário Martins tornou-se, a partir de então, um espaço de exposições relacionadas à 

memória histórica da cidade.
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