
Associação Real República Prá-kys-tão – Salvação da Casa da Nau

A cidade de Coimbra, local onde se edifica a mais antiga Universidade de Coimbra de
Portugal e das mais antigas de sempre, tem sido e continua a ser um ponto de passagem de
vários  estudantes  nacionais  e,  mais  recentemente  e de  forma  crescente,  estudantes
internacionais. É neste contexto académico que surgem, em finais do século XIV, as repúblicas
universitárias de Coimbra, casas que desempenharam e desempenham um importante papel
na vida social, cultural e académica de toda comunidade estudantil, dinamizando actividades,
proporcionando alojamento e alimentação mais baratos o que permite aos estudantes com
menos possibilidades permanerecerem em Coimbra a estudar. Ao longo do tempos diferentes
gerações foram deixando testemunhos da sua vida estudantil coimbrã. 

Uma  delas  é  a  nossa,  a  Real  República  Prá-kys-tão.  Fundada  em  1951  por  11
estudantes, aqui passaram, ao longo dos seus centenários (1 ano civil equivale a 100 anos de
república), diversos grupos de estudantes que, vivendo em comunidade, desenvolveram até
aos  dias  de  hoje  valores  essenciais  para  suportar  um  espírito  de  estudo,  convívio,
aprendizagem  e,  acima  de  tudo,  amizade,  sentimentos  cada  vez  mais  raras  nesta  era  de
individualismos e Personal Computers (vulgo PC).

É a Casa da Nau o seu berço, o seu abrigo, o seu baú de memórias. Edifíco construído
sob forma de  nau, durante o séc. XVI é património e símbolo da Alta de Coimbra e está em
risco de naufragar e com ela toda uma história construída pelas gerações de prakystaneses.
Estando ela numa zona histórica de uma cidade média portuguesa, não mereceu, nas passadas
décadas, a devida manutenção (nem por parte de Senhorios nem por parte de instituições
públicas), tendo sido a Prá-kys-tão, os seus fiéis tripulantes, a adiar o seu naufrágio. 

E mais uma vez ela necessita (urgentemente) de ser salva!!!! Para além do telhado, a
casa  necessita  urgentemente  de  obras  estruturais  pois  encontra-se  em risco  eminente  de
colapso. O nosso objectivo é iniciar, o mais rapidamente possível, as obras do telhado e da
fachada e salvar este edíficio históricos. 

Precisamos, portanto da ajuda de todos!!!!!! Contamos com vocês!!!!

Cumprimentos, beijinhos e abraços prakystaneses

A Real República Prá-kys-tão  

 


