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“Le Cool” ganhou vida em 2003. Actual-
mente, oferece um calendário com o me-
lhor que a cultura pode oferecer em Ames-
terdão, Barcelona, Budapeste, Istambul,
Londres, Madrid Moscovo e Lisboa, sem-
pre para a semana que se segue. Funciona
por subscrição e é enviada via e-mail, num
formato horizontal, para ser consultada
página à página como uma revista em pa-
pel. A selecta agenda e design arrojado fa-
zem jus ao nome e à qualidade.

UNLIKE.NET
“O guia definitivo para a geração móvel”.
Palavrasparaquê?Ositedádicasde11desti-
nos, em cada um oferece um leque de pro-
postas, desde comida a bebida passando por
acomodaçõeseentretenimentoquepoderão
ser costumizadas conforme e o seu guia pes-
soal. Tem também uma opção dos guias “25
hours”sugeridosporlocaisfamosos,comoo
caso de Peter Kruder, um dos dj da dupla
Kruder & Dorfmeister. Se está cansado de
itinerários sugeridos pode sempre visitar o
blog “Pulse” e ver que cidades este sugere ou
espreitar os eventos que se aproximam. To-
das as opções podem ser impressas, acessí-
veis do seu telemóvel e partilhadas em rede.

NOTHINGTOSEEHERE.COM
Se é daquelas pessoas que adora botecos, lo-
jas kitch e diversões estranhas, este é o site a

visitar. Pode procurar por lugar ou catego-
ria, desde arquitectura até pradarias verde-
jantes. Espere o inesperado. Aqui está tudo o
que os guias normais negligenciam e os
guias turísticos omitem. Tal como os criado-
res dizem, o “Nothing to See” é mais sobre
deixar a auto-estrada e seguir pelas estradas
secundárias, ter a música certa no seu
ipod/Walkman/rádio e preparar-se para
um picnic. Sem dúvida um site que oferece
locais com um ‘je-ne-sais-quoi’ a custos
pouco elevados.

TNTCRASHPADS.COM
Este site não diverge muito do couchsurfing
e da sua política de hospitalidade. O
TNTCrashpads é uma rede global que per-
mite aos anfitriões ganharem algum dinhei-
roextrapeloseuquartoamaiseevitarqueos
visitantes paguem os valores elevados de
hotel e o desconforto de motéis rascas. Com
cerca de 1.500 anfitriões em mais de 40 paí-
ses, estes intercâmbios são excepcional-
mente ricos em interacção cultural. Os anfi-
triões têm a oportunidade de conhecer pes-
soas de todo o mundo sem saírem de casa
enquanto os ‘crashers’, ou viajantes, podem
participar mais activamente na vida dos lu-
gares que visitam. Os quartos geralmente
são pequenos e rondam os 11 euros. Muitos
anfitriões poderão oferecer refeições, saídas
socias e uma visita pormenorizada à cidade.

O MEU DRAMA

João Tordo
eBay
Esta semana, uma rapariga britânica de dez anos de
idade revolucionou o mundo ocidental ao colocar a sua
avó à venda no eBay. Zoe Pemberton descrevia o seu
produto, no sítio da Internet, como uma “Avó Irritante”,
e decidira colocá-la à venda para quem estivesse
interessado. E, pelos vistos, havia mesmo gente
interessada – antes de os responsáveis do eBay darem
por isso e retirarem o anúncio, já a destemida Zoe tinha
angariado 27 propostas e a avó Marion alcançado o
incrível valor de 2182 euros. A própria Marion, aliás, não
pareceu ficar desagradada com o leilão, e pediu à neta
para mudar as preferências contidas na descrição: Zoe
tinha escrito que a avó gostava de “caril”, mas Marion
prefere “comida chinesa”. E, assim, por pouco não se
vendeu a primeira pessoa em espaço (virtual)
americano desde que a escravatura foi abolida em 1865.
O que Zoe não sabe é que pode ter encontrado uma
solução para a crise gerada pelo sistema capitalista
dentro dos moldes capitalistas da oferta e da procura.
Tempos difíceis exigem soluções drásticas e, se as
crianças nas fábricas de ténis na Malásia não são
suficientemente expeditas para dar conta do recado,
é preciso rumar noutras direcções. O eBay é a resposta.
Bem vistas as coisas, nem se pode chamar à iniciativa
de Zoe Pemberton de “tráfico humano” –
aparentemente, a avó estava bem ciente da situação
e até incentivou a pequena - mas de uma mudança de
perspectiva ontológica. Na ausência de procura, há que
diversificar a oferta: o homem passa a ser o seu próprio
produto. Não é essa, afinal, a regra do mercado? Pode
não haver capital para Porsches ou casas com piscina,
mas os 27 interessados na avó de Zoe não se fizeram
rogados a respeito de uma anciã de trazer por casa;
haverá outras famílias ou entidades privadas e públicas
que, pelo planeta fora, necessitem de certas criaturas
para cumprir determinadas funções. E digo isto porque,
em Portugal, temos espécimes raros para venda no
eBay. Esta semana, por exemplo, podíamos leiloar o
“Presidente da República Confuso”, uma autêntica
‘action figure’ que tem fato, gravata, cuecas do Pato
Donald e um discurso completamente incoerente,
óptimo para dar um ar de sua graça em casamentos e
baptizados; podíamos, também, leiloar o “Candidato a
Presidente da Câmara Pós-Moderno”, um género que
faz sempre falta às câmaras municipais por esse mundo
fora nos momentos mais ridículos. São inúmeros
exemplos: haveria ainda o “Treinador de Futebol
Raivoso”, a “Apresentadora de Televisão
Desempregada”, o “Líder Sindicalista com Bigode”; oh,
tantos para leiloar. Façamos como Zoe Pemberton, que
soube aproveitar o que de melhor tinha para oferecer ao
mundo.
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