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GATHERING WITH ART

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. Uma vila aberta que promove a intervenção cultural, 
com foco na street culture – música, street art, food e playfulness.
Um muro sempre à espreita de um novo movimento artístico e de 
uma constante revolução cultural.





GATHERING WORK 
WITH INSPIRATION
O VULX tem uma estrutura arquitectónica original onde contentores 
marítimos ganham uma segunda vida como espaços de trabalho, 
dois autocarros transformam-se em restaurante e em sala de reuniões. 
Junto a eles descontrai  um half-pipe para skate. O VULX já é um 
símbolo da arquitectura lisboeta e tornou-se casa de uma comunidade 
criativa da cidade. 





UMA COMUNIDADE DE ARTISTAS, 
CRIATIVOS E STARTUPS

Os contentores, aka as residências da vila, reúnem as condições ideais para 
quem aqui trabalha. Um local de trabalho que é o sítio para onde normalmente 
a mente foge quando se trabalha noutros lugares. Um espaço rodeado de um 
caldeirão que fervilha estímulos e criatividade e para onde apetece ir todos 
os dias. Onde o trabalho também é conhaque. 

Reserva o teu espaço, torna-te vilão nas nossas residências 
e entra para a nossa comunidade.

— 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 o�cial de empresa











OPÇÕES DE RESIDÊNCIA
Aluga o teu próprio contentor ou partilha.

Residência Diária Residência Mensal Residência Mensal
(Residência partilhada) (Residência partilhada) (Residência exclusiva)

15€* 150€* 525€*

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





TORNA-TE UM VILÃO.

Contactos:
contact@vulisboa.com
+351 911 115 533

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