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STAYS GUIDE



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.



— Área total de 2200m2

— 9 WC interiores
— Village Club com 150m2

— Electricidade (32 Amperes trifásicos)
— Ponto de água
— Licenças e Seguros
— 15 lugares de estacionamento
— 13 contentores de 12m2

— Meeting bus de dois andares. Piso 
inferior com duas mesas com capacidade 
para 8 + 6 pessoas. Piso superior com 
capacidade para até 30 pessoas, disposição 
de sala de cinema, Wi-Fi, LCD TV c/ entrada 
HDMI e VGA, ar condicionado  
e possibilidade de blackout.
— Um autocarro convertido em restaurante 
com 30 lugares sentados

Avenida da Índia

THE VILLAGE







— 13 contentores marítimos convertidos 
em laboratórios, escritórios, lojas e oficinas.

— 2 autocarros de dois andares transformados 
em restaurante e em sala de reuniões, assim como 
um half-pipe aberto à comunidade de skate.

— Um ponto de referência em Lisboa, uma vila 
que se tornou a casa de uma comunidade criativa 
da cidade. 

— Conhecido por ser um espaço multicultural, que 
recebe regularmente eventos de teatro, cinema, DJ 
sets, concertos, exposições, mercados e workshops. 

UM ESPAÇO
ÚNICO
EM PORTUGAL

— Eleito pela Forbes como um dos 4 espaços 
de coworking mais disruptivos do mundo, votado 
10º melhor espaço de coworking da Europa 
(o único em Lisboa) pelos milhões de leitores e júri 
do site Big7Travel e nas palavras do Expresso um 
“polo criativo de coworking que mudou a paisagem 
urbana da cidade”





A nossa vila é um espaço aberto a ideias e eventos.

Um muro que une vários mundos, através dos quais 
estimamos que entrem por ano mais de 50.000 visitantes, 
num local privilegiado da cidade de Lisboa.

Quer procure uma estadia curta ou longa, pode fazer 
parte desta comunidade.

Contamos com uma experiente equipa criativa e de 
produção especializada em soluções 360º chave-na-mão.

O dinheiro proveniente destas estadias serve para 
financiar diretamente o nosso programa artístico.

COMO É QUE AS 
MARCAS PODEM 

ENTRAR NO 
VILLAGE?





PLEASE DISTURB! 

A nossa vila está sempre de portas abertas para fecharmos encontros 
de empresas. Para estas se juntarem fora do local de trabalho e para 
se encontrarem com a arte. Estadias modulares e customizáveis, com 
diferentes programas que permitem escolher o tipo de atividade e de 
encontro que mais se adequam a cada entidade. 

E, como somos eternos apaixonados em tudo o que fazemos, acreditamos 
em relações duradouras. Por isso, se quiser ser uma marca residente 
e ter uma jornada mais longa na nossa vila, temos reservas especiais 
para vivermos felizes para sempre. Ou pelo tempo que quiser. 
Mas sempre feliz.



Espaços
— Meeting Bus
— Contentores 
— Interior
— Exterior 
— Toda a vila

Experiências

— Workshops
— Reuniões & team building
— Comidas & bebidas
— Eventos de marca
— Campanhas com arte
— Filmagens

O QUE PODE 
ACONTECER 
NO VILLAGE?











ESTADIA LONGA 
— Campanhas com arte
— Escritórios satélite
— Lojas Pop-up

POR QUANTO TEMPO 
QUER FICAR?

ESTADIA CURTA
— Eventos
— Workshops 
— Reuniões & team building
— Gravações



ESTADIA CURTA
Eventos
— Aluguer de espaço
— Comidas & bebidas
— Festa

Workshops
— Horta urbana
— Street Art
— Wellness

Reuniões & team builiding
— Bus
— Contentores

Gravações
— Fotografia
— Vídeos

SOLUÇÕES 360°
personalize sua estadia 
escolhendo as atividades 
que melhor respondem 
às suas necessidades.

Reserve a nossa vila ou parte dela e desfrute 
de um programa de curta duração onde 
pode customizar toda a estadia desde o 
check-in ao check-out. Seja qual for a área 
de ação da empresa, é possível ajustar os 
programas a uma manhã, tarde ou um dia. 
Essa é a nossa arte.





EVENTOS

ESTADIA CURTA

ESPAÇO INTERIOR
O nosso Village Venue, com 150m2 e capacidade para 
400 pessoas, é ideal para fazer uma festa de marca, 
uma apresentação PR ou um lançamento de produto, 
tão alto quanto a equipa de marketing consiga sonhar.

COMIDAS & BEBIDAS
Já escolheu onde quer ficar, agora é hora de pensar 
no que vai servir no seu evento. Temos o nosso serviço 
de catering no Village e por isso podemos providenciar 
bebidas de boas-vindas, petiscos, brunches & almoço 
e jantar no nosso próprio restaurante.

FESTA
Imagine que quer ir além dos limites com 
o seu evento e permanecer até às 6h. Então veio 
ao lugar certo. Fazer festas incríveis que vão do pôr 
do sol ao nascer do sol e vice-versa é a nossa praia. 
A nossa equipa de produção trata de tudo por si até 
ao mais pequeno detalhe. Estruturas, som, luzes, 
segurança, bares, estas são as nossas tarefas diárias.

ESPAÇO EXTERIOR
Com uma vista única para a ponte e para uma terra 
de sonhos, pode organizar uma sunset party, 
um showcooking no restaurante, um concerto 
ou competição de skate. Basta decidir.

FECHAR O VILLAGE
Se está à procura de privacidade total, pode ficar 
com a chave da vila e reservar tudo. A decisão é sua.

Aluguer de Espaço











WORKSHOPS

HORTA URBANA
1:30H, DE 5 A 20 PESSOAS

Na nossa vila preocupamo-nos com 
o meio ambiente, por isso cultivamos 
os nossos próprios vegetais, que 
sustentam o nosso restaurante.

Acreditamos na partilha de 
conhecimento; portanto, se quiser 
aprender a cultivar a sua própria comida 
num ambiente urbano, temos todo 
o prazer em espalhar a semente; quais 
as soluções existentes, a que prestar 
atenção e como fazê-lo. 

Este workshop é ideal para equipas 
que desejam aprender a fazer 
a mudança.

STREET ART
1:30H, DE 15 A 75 PESSOAS

Promovemos a expressão artística 
e mantemos fortes laços com a 
comunidade da street arte. O nosso 
espaço é uma galeria ao ar livre com 
intervenções de artistas emergentes.

Acreditamos que todos somos artistas, 
podemos é estar adormecidos. 
Este workshop serve para despertar 
esse espírito através de exercícios 
práticos. No final, o grupo ficará com 
a sua própria tela. Uma oportunidade  
de conhecer o mundo underground 
do graffiti e da street art.

WELLNESS
ATÉ 2H, SEM LIMITE DE PESSOAS

Sermos e sentirmo-nos melhores 
humanos é também uma arte. E aqui 
oferecemos todas as condições para 
que alguém se sinta e se expresse 
da melhor maneira possível. 

Um workshop holístico que passa 
por temas como o bem-estar físico 
e mental, assim como team building 
e planeamento/resolução de problemas.

ESTADIA CURTA







REUNIÕES

MEETING BUS
09:00—19:00

Está na nossa natureza olhar para as coisas de 
maneira diferente. Foi por isso que vimos num 
autocarro antigo de 2 andares, o local ideal 
para reuniões criativas.

Trabalho + lazer = inspiração

Se quer abrir a mente e sair da rotina do escritório, 
suba. Compre o bilhete e aproveite a viagem.

O nível inferior tem 2 mesas com capacidade 
para 6 a 8 pessoas; Wi-Fi; ar condicionado

O nível superior, com espaço para até 30 pessoas; 
Wi-Fi; TV LCD com entrada HDMI e VGA; 
ar condicionado; possibilidade de blackout. 

REUNIÕES | BRAINSTORMING | APRESENTAÇÕES | 
TEAM BUILDINGS | SCREENINGS 

CONTENTORES
10:00—19:00

Todos os nossos 13 contentores foram transformados 
em abrigos para os nossos nossos vilões criativos.

Coworking, oficinas, laboratórios e lojas são algumas 
de suas utilidades atuais.

Se calhar quer um dia de trabalho disruptivo 
ou uma sessão de brainstorm. A escolha é sua.
Pode alugar uma mesa ou todo o contentor, 
pedir um passe de meio dia ou dia inteiro.

Todos os contentores têm mesas e cadeiras; 
eletricidade, serviço de limpeza, Wi-Fi, ar condicionado. 

REUNIÕES | BRAINSTORMING | COWORKING | 
TEAM BUILDINGS | WORKSHOPS 

ESTADIA CURTA









GRAVAÇÕES

FOTO E VÍDEO

É indiscutível que a nossa vila tem uma paisagem que 
é tanto artística como bonita, para dizer o mínimo; com 
uma vista única para a ponte, estamos cercados e imersos 
em estruturas atípicas e intervenções 
de reconhecidos artistas urbanos.

Não é de espantar que todos queiram tirar uma fotografia 
para as suas stories e feeds das redes sociais, já nos 
habituámos. As marcas não são diferentes e, por isso, 
possibilitamos que elas realizem sessões fotográficas 
e filmagens para as suas campanhas.

Pode ter toda a vila para si e ideias ilimitadas para 
o que pode acontecer dentro das nossas paredes.

ESTADIA CURTA



ESTADIA LONGA
Campanhas com arte
— Stand
— Topo do contentor
— Contentor
— Muro VULX

Escritórios Satélite

Lojas Pop-up

O NOSSO ESPAÇO 
É UM MURO ABERTO. 
DESAFIE-NOS COM 
QUALQUER IDEIA.

A nossa vila é uma tela em branco. 
Temos espaços que podem ser seus pelo 
tempo que quiser. 

Venha com uma ideia fechada e fale 
connosco ou peça um room service e 
trabalhe em conjunto com os nossos 
criativos, para juntos desenvolvermos uma 
peça, um espaço, uma colaboração regular. 
Uma sinergia em que a nossa vila e a sua 
marca se tornam anfitriões de algo novo. 







CAMPANHAS COM ARTE

Acreditamos num relacionamento saudável 
entre marcas e artistas.

É por isso que temos promovido várias obras 
de arte patrocinadas.

Trabalhamos em estreita colaboração 
com vários artistas e galerias de arte urbana, 
como a Underdogs ou Mistaker Maker.

Se já tem um artista e está à procura do lugar perfeito 
para pintar, ou se lhe faltam ideias, podemos ajudá-lo 
a deixar a sua marca e a fazer parte da nossa galeria 
ao ar livre.

Onde pode intervir:
— Stand / mural - crie uma instalação de arte 
da sua marca
— Contentor - decore o exterior dos nossos contentores
— Topo Contentor - sonhe alto e deixe a sua marca nos 
nossos telhados
— Muro Interior - deixe a sua marca no nosso muro

ENVIE A SUA ARTE, 
NÓS FAZEMOS 
ACONTECER.

* Nós respeitamos a arte, por isso todas as intervenções da marca 
estão sujeitas à aprovação do nosso curador.

ESTADIA LONGA









ESCRITÓRIOS SATÉLITE

Todos os nossos 13 contentores foram 
transformados em abrigos para os nossos 
vilões criativos.

Coworking, oficinas, laboratórios, lojas 
são algumas das suas utilidades atuais.

Talvez queira que a sua marca tenha uma 
presença sólida e regular na nossa vila, 
ou que tenha apenas um escritório diferente, 
onde alguns de seus funcionários possam 
acelerar e aumentar a sua criatividade. 
Quem sabe um espaço único para receber 
e impressionar clientes especiais. 
Nós entendemos.

É por isso que pode alugar o seu próprio 
contentor e usá-lo o quanto quiser. 
Fique uma semana, um mês ou um ano.

Todos os contentores têm mesas e cadeiras; 
eletricidade, serviço de limpeza, Wi-Fi, 
ar condicionado e acesso aos eventos 
da nossa vila.

ESTADIA LONGA





LOJAS POP-UP

E que tal ter a sua própria loja numa 
das vilas mais disruptivas da Europa?

Os nossos contentores também podem 
servir para showroom dos seus produtos 
ou lojas Pop-up de qualquer marca. Seja 
para lançamento ou como loja satélite, os 
contentores permitem criar e pensar em 
formatos e soluções muito para lá da caixa.

Todos os contentores têm mesas e cadeiras; 
eletricidade, serviço de limpeza, Wi-Fi, 
ar condicionado e acesso aos eventos 
da nossa vila.

ESTADIA LONGA



Algumas grandes empresas já passaram algum 
tempo connosco. Umas em estadia curta, 
outras em estadia longa. Uma coisa ambas 
têm em comum: todas voltaram e reservaram 
uma segunda estadia. Desafiem-nos. Nunca 
deixamos de entregar e de subir um bocadinho 
as expectativas.

E nós gostamos isso. Gostamos de 
compartilhar desafios e cruzar valores 
e visões. Adoramos essa fusão.

ALGUMAS MARCAS 
QUE JÁ ESTIVERAM 
CONNOSCO





Contactos:
contact@vulisboa.com
21 583 2469

GATHERING COMPANIES WITH ART.

COME
TOGETHER.


