HUB CRIATIVO DO BEATO OPEN DAYS (PT/EN)
3 NOVEMBRO 2017

Entre os dias 6 a 9 Novembro, o Hub Criativo do Beato (HCB) vive Open Days e será o
palco do evento embaixador da cidade de Lisboa para todos os visitantes do Web Summit e
para toda a comunidade.
A Câmara Municipal de Lisboa, a Startup Lisboa e a Startup Portugal apresentam uma
iniciativa conjunta, aberta ao público, com uma programação diversificada de eventos,
conferências, exposições, workshops, e com a associação de vários parceiros: Factory,
Samsung Next, EGEAC, Planetiers , Montepio e Emel.
A entrada no espaço do Hub Criativo do Beato será livre e aberta a toda a comunidade,
incluindo as pessoas que não têm acesso à Web Summit, sendo que alguns eventos exigem o
registo prévio e estão limitados à capacidade do espaço.
A par da participação em conferências, talks, arte, street food, música, esta será também uma
oportunidade de usufruir e conhecer melhor o novo hub criativo da cidade, um espaço em
mudança, central na transformação da zona ribeirinha oriental da cidade.
Acompanhe o programa em: www.hubcriativobeato.coM
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Between November 6th and 9th, the Hub Criativo do Beato (HCB) lives Open Days and
will be the stage of the ambassador event of the city of Lisbon for all visitors to the Web
Summit and for the whole community.
During the Web Summit week, the Lisbon City Hall, Startup Lisboa and Startup Portugal
present a joint initiative, open to the public, with a diverse program of events, conferences,
exhibitions, workshops, and the association of several partners: Factory, Samsung Next,
EGEAC, Planetiers, Montepio and Emel.
Entry into the HCB space will be free and open to the entire community, including people
who do not have access to the Web Summit, with some events requiring prior registration and
limited to space capacity.
Along with participation in conferences, talks, art, street food, music, this will also be an
opportunity to enjoy and get to know the new creative hub of the city, a changing space,
central in the transformation of the eastern riverside area of he city.
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Follow the program at: www.hubcriativobeato.com
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