Um livro do tamanho do mundo
Durante mais de um ano a vida de João Lopes Aguiar coube
numa mochila. Já as histórias que viveu gravou-as num livro, já à
venda nas livrarias em Portugal e no Brasil.
Esta não é daquelas histórias comuns. João Lopes Aguiar, 25 anos,
trabalhava como engenheiro de design de micro-chips. Tinha uma vida
confortável, uma namorada, amigos e sonhos do tamanho do mundo. Por isso
decidiu partir numa viagem que durou 19 meses, visitou 25 países dos 5
continentes e compilou todas as aventuras no livro Os Meus Descobrimentos.
Andou à boleia, de barco, de carro, de helicóptero. Fez caminhadas,
voluntariado e dormiu quase sempre em sofás. Visitou cenários urbanos, a selva
e o deserto. Cruzou fronteiras terrestres, fez um safari e subiu montanhas
cobertas de neve. Partiu o tornozelo, foi resgatado e confundido com um
terrorista. São 470 páginas bem mais intensas e detalhadas que estas últimas
linhas.
João Lopes Aguiar conta que “escrever este livro foi acima de tudo uma
necessidade interior, mais do que uma vangloriação. É uma visão tão ampla
quanto intimista da viagem, das sociedades que conheci e das experiências
sociais que tive a oportunidade de viver”.
O jovem português não tinha, inicialmente, a ambição de escrever uma
obra que relatasse a sua experiência. “No decorrer da viagem fui escrevendo
registos, anotando episódios e estórias que me marcaram mais, e tirando
imensas fotos, fazendo vídeos e gravações áudio. O que iria fazer com elas mais
tarde? Não sabia, mas no mínimo iria revê-las com a família e amigos, ou
partilhá-las nas redes sociais”. Ainda assim, mais que partilhar a sua
experiência, João Lopes Aguiar espera que os seus “Descobrimentos” se tornem
também os do leitor.
E não fossem estes descobrimentos, talvez João Lopes Aguiar não ficasse
surpreso pelo reconhecimento dos portugueses por nações tão distantes como
Japão, Austrália ou América do Sul, onde no Uruguai encontrou uma antiga
cidade colonial portuguesa.
A obra Os Meus Descobrimentos para além do livro no formato físico
inclui também um podcast e um documentário acessíveis a partir do site
www.osmeusdescobrimentos.com. O livro está à venda nas várias livrarias
nacionais pelo custo de 14,99€, assim como no site acima indicado e em
www.joaolopesaguiar.com .
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