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Sobre o 
Village

O Village Underground (VULX) é 

uma plataforma internacional para 
a cultura e para a criatividade. 

Criada em Londres em 2007, chegou 

em 2014 a Lisboa. 

Temos uma experiente equipa criativa e 
de produção especializada em soluções 

360º chave-na-mão.



Não somos 
um espaço 

 convencional

O VULX tem uma estrutura arquitectónica 

original construída com contentores marítimos 
convertidos em espaços de coworking e dois 

autocarros transformados em restaurante 
(BUZZ LISBOETA) e em sala de reuniões, bem 
como um half-pipe para skate. O VULX já é um 

símbolo da arquitectura lisboeta e tornou-se casa 
de uma comunidade criativa da cidade. 

Em 2019, o VULX foi considerado o 10º melhor 
espaço de coworking da Europa (e o único em 
Lisboa) pelos milhões de leitores e júri do site 

Big7Travel.

https://bigseventravel.com/2019/03/europe-coworking/?fbclid=IwAR2NyFSD0Cm1xtrBT1eCocdfZ4NKKY9O9-J6rjfboZ_FD23S6g-2Q51wGEA


Uma comunidade de 
artistas, criativos e 

startups

-— Localizado no centro de Lisboa 

— Espaço para eventos, workshops, exposições, ... 

— Internet de alta velocidade 

— Ar condicionado 

— Sala de Reuniões dentro de um autocarro 

— Estúdio de gravação de som (metalbox.pt) 

— Restaurante dentro de um autocarro (Buzz Lisboeta) 

— Bons acessos de carro, bicicleta e transportes 

— Acesso 24h por dia / 7 dias por semana 

— Disponível como morada oficial de empresa

http://metalbox.pt
https://www.facebook.com/buzzlisboeta/














PREÇÁRIO

Passe Diário 

(Contentor partilhado) 

15 €* 

Passe Mensal 

(Contentor partilhado) 

150 €* 

Passe Mensal 

(Contentor inteiro) 

525 €* 
   

*electricidade, limpeza e Internet incluídos. Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor

Alugar — Contentor



Join the Village!

Avenida da Índia, edifício nº 23, 1300-299 Lisboa

contact@vulisboa.com

Também temos disponível: 

Meeting bus 
Coffee Break 
Finger Food 

Lunch and/or Dinner Buffet 
Welcome Drinks 

Workshops & Team Building Activities 
... 

(pergunte por mais informações)

Contacte-nos:

+351 911 115 533

mailto:contact@vulisboa.com?subject=

