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O coletivo
Individual.
Nos últimos anos, assistimos ao brutal fonómeno do individualismo. Os nossos pais
ensinaram-nos a não confiar em pessoas que não conhecemos, a não brincar na rua, a não
aceitar coisas de qualquer pessoa… Hoje, vivemos com a família nuclear e com poucos
amigos..... Valorizamos a independência e as realizações individuais. Abstemo-nos de votar e
evitamos ter qualquer envolvimento nos problemas dos outros... Habituámo-nos às selfies, aos
status no Facebook, às Stories no Instangram e a verdade é que gastamos nas redes sociais o
tempo que poderíamos passar em grupo ...
Ironicamente, as tecnologias que nos afastaram da comunidade, são também aquelas que nos
trouxeram um novo sentido de coletivo. Hoje, para além do contacto físico, temos à nossa
disposição uma multiplicidade de formas de comunicar. Talvez não conversemos com os
vizinhos, amigos ou colegas de trabalho,
mas seguramente trocamos
ideias com
desconhecidos do outro lado do planeta, comentamos o que um autor escreveu a 1000
quilómetros de distância e encetamos conversa a propósito do de um perfil de LinkedIn.
Não se trata apenas de estarmos focados em nós próprios, mas sim de uma evolução no que
diz respeito à nossa concepção de comunidade.
De uma forma algo estranha e retorcida, o culto do individualismo parece estar a contribuir
para potenciar novas formas de interacção, de comunicação, de participação...
No entanto, e não virando costas a estes factos, no Espaço Ó, valorizamos a partilha, a troca de
ideias, o diálogo, o "face to face", o estar e o sentir em equipa.
Volvidos 2 meses, após inauguração do Co-Work, no Espaço Ó Gaeiras, foram já muitos os
empreendedores que se quiseram associar a esta metodologia de trabalho, e acima de tudo à
filosofia deste novo espaço. Afinal, são de Óbidos, e têm orgulho em poder dizer que não
precisaram de sair do seu concelho para desenvolver e testar os seus projetos.
Identificam-se acima de tudo com um Espaço que quer potenciar o seu crescimento numa
estratégia de desenvolvimento das pessoas, da valorização dos talentos, dos saberes, das
memórias, e do conhecimento das suas gentes.
Um local onde a contemporaneidade se funde com a identidade, onde os sonhos se tornam
realidade!
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Já Abriu!

MARIA
TRIPA DE AVEIRO

ESPAÇO Ó APRESENTOU
NOVO PROJETO ATIVA-TE
No passado dia 1 de Fevereiro foi
apresentado mais um projeto ao
abrigo do Programa Ativa-te a
"Maria - Tripa de Aveiro" um
projeto liderado pela
empreendedora Marta Silva que
pretende potenciar a gastronomia
regional com as conhecidas Tripas de
Aveiro com sabores autênticos,
carateristicos da nossa região. Num
ambiente acolhedor e descontraído, é
no Jardim do Espaço Ó onde pode
encontrar a Maria - Tripa Aveiro.
VISITE!

CO-WORK

UM MÊS DEPOIS, O MAIS RECENTE ESPAÇO DE CO-WORK DE
GAEIRAS JÁ ALBERGA 14 "JOVENS" EMPREENDEDORES
Um lugar acolhedor e confortável, de custos reduzidos para quem está a
iniciar um novo projeto, era tudo o que estes Co-Workers procuravam...
Gestores,

Artistas,

Webdesigners, Fotógrafos, Arquitetos, Videógrafos,

Programadores, Designers, encontraram aqui um local perfeito para por
em prática as suas ideias
constituirem

e assim, fruto da versatilidade da equipa,

uma rede de contactos, proporcionando momentos de

partilha e de conhecimento (NetWorking), que num local isolado ou na
sua própria casa não obteriam.
Os utilizadores deste espaço de co-work podem utilizar todo o edifício,
inclusive sala de formações, sala de reuniões e estúdios a qualquer hora
do dia, através de um acess code 24H.
Conheça os nossos primeiros co-workers:

CO-WORKERS - ESPAÇO Ó GAEIRAS
EVOLUÇÃO » PROJETOS INCUBADOS
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VALORIZAMOS PESSOAS...
POTENCIAMOS TALENTOS !

Ativa-te!

CRISTIANO FERREIRA

RICARDO FARIA

ANA RITA VIEIRA

Gestor Hoteiro
We Stay Home, Lda

Gestor Hoteleiro
We Stay Home, Lda

Designer Gráfica
Chaveta

FILIPE SILVESTRE

LUÍS CORREIA

JOANA MARCÃO
Design de Interiores
Joana Marcão Interior Design

Programador
Devenz - Web Solutions

Programador
Devenz - Web Solutions

IVO FIGUEIREDO

DANIELA FORTUNATO

FLÁVIA MARTINS

Fotografo
Freelancer

Designer Gráfica
Freelancer

Designer Gráfica
Freelancer

ANDRÉ PEREIRA

CRISTINA REBOLEIRA

Videógrafo
Freelancer

Designer
Freelancer

JOÃO CURADO

TIAGO LOURINHO

Gestor Escola de Surf
Professional Surf Coaching

Videógrafo
Freelancer

JOÃO GALEÃO
Gestor Escola de Surf
Professional Surf Coaching

O
TEU
PROJETO
TAMBEM
PODE
COMEÇAR
AQUI!

MARIA

TRIPA DE AVEIRO

ASSEMBLEIA
MUNICIPAL

Alunos do Complexo
Escolar do Alvito,
visitaram o Núcleo da
Exposição da Guerra
Peninsular
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