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DE 3 A 7 DE OUTUBRO, NA FIL 

Quarta-
feira, dia 3 

Quinta-
feira, dia 4 

Sexta-
feira, dia 5 

Sábado, dia 
6 

Domingo, 
dia 7 

 
15H-23H 

 
15H-23H 

 
15H-23H 

 
15H-23H 

 
15H-20H 
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A INTERCASA 
A INTERCASA – Feira Internacional de Decoração de Interiores e Exteriores é um evento anual que 

decorre anualmente na Feira Internacional de Lisboa (FIL), destinado a profissionais do setor e 

público em geral. Em 2018, realiza a sua 42ª edição entre os dias 3 e 7 de outubro de 2018, 

dedicando-se a três áreas fundamentais: Interiores & Exteriores, Remodelação e Tecnologia. A 

INTERCASA 2018 decorre em simultâneo com o Salão Imobiliário de Portugal, o Lisboa Design 

Show e o Vintage Festival. 

 

A INTERCASA é das feiras mais antigas da FIL: em 2018 realiza a sua 42ª edição, 

procurando afirmar-se não apenas como uma feira de mostra de produtos, mas também 

como uma alternativa dinâmica e irreverente de proporcionar um insight de decoração ao 

público.  

Para além da venda direta ao público, a INTERCASA é igualmente um espaço de 

aconselhamento para todos quantos queiram saber mais sobre como decorar os 

diferentes espaços da casa, seguindo as dicas de alguns dos decoradores, arquitetos e 

designers de interiores mais conceituados do mercado. No espaço “Ambientes & 

Tendências” haverão propostas para as diversas divisões da casa, desde o quarto de 

casal ao de criança, passando pelo quarto de banho, sala e escritório.  

Seguindo uma lógica de inovação, na INTERCASA serão apresentadas soluções que vão 

de encontro às últimas tendências de decoração e bem-estar. 

Este ano, com as embaixadoras Ana Rita Soares (decoradora) e Cátia Goarmon (Chef), a 

INTERCASA oferece um leque de temáticas dentro do universo da decoração. No espaço 

“Be Home Chef”, Cátia Goarmon apadrinha sessões de showcooking pela segunda vez 

consecutiva, dando a conhecer receitas que irão reinventar os momentos de reunião à 

mesa. 

A grande novidade deste ano é a ambição da INTERCASA em ser a primeira feira de 

decoração certificada pelo Feng Shui em Portugal. Para todos os interessados em 

conhecer esta técnica milenar chinesa, Vanda Boavida, instrutura e professora de Feng 

Shui estará na INTERCASA a aconselhar os visitantes sobre o tema.  

Para os interessados, poderão realizar dois workshops relacionados com a técnica, com 

os temas “21 Sugestões de Feng Shui para a sua casa” a ocorrer no dia 5 às 18 horas e 

“Faça do quarto do seu filho, o quarto mais saudável do Mundo! 12 Passos de Feng Shui” 

no dia 6 às 18 horas. Ambos serão realizados no espaço lounge da INTERCASA. 

 

 

 

 



“Faça da sua casa a melhor casa do mundo”  

 
DOSSIER DE IMPRENSA 

 

 

INTERCASA 2018 em números: 

Edições de INTERCASA 42 

Área de Exposição  +10,000 m2 cobertos 

Dias de evento 5 

Horas de Evento  41 Horas 

Número de Expositores 100 

Workshops  +30 

 Oficina das Artes (Do It Yourself) 20 

 Showcookings 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Faça da sua casa a melhor casa do mundo”  

 
DOSSIER DE IMPRENSA 

 

 

As Embaixadoras  

 

“A INTERCASA é um evento de referência nacional 

na área da decoração e, como tal, é uma honra surgir 

como sua Embaixadora. Sinto-o como um grande 

reconhecimento enquanto profissional de referência 

no Design em Portugal. Mudar casas (e vidas) é mais 

do que a minha profissão, é a minha grande paixão 

e motivação, e enquanto profissional e Mulher de 

desafios, gosto de me envolver em tudo que seja 

cultura, arte, tendências, e, obviamente, design e 

decoração de interiores. Só contribui ainda mais 

para o enriquecimento dos meus projetos e 

percurso, tal como para minha evolução pessoal” 

 

 

 

“Estou muito contente por voltar a fazer parte da 

INTERCASA pelo segundo ano consecutivo. Estou 

curiosa, este ano a feira tem uma grande temática do 

Feng Shui que eu não dominava, ainda não domino, 

mas estou a caminhar para isso. Estou a aprender 

imenso e, de facto, o Feng Shui pode ser usado na 

gastronomia. Não só na cozinha mas na gastronomia 

em si.” 

- Declarações no evento de apresentação da INTERCASA 
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A novidade: o Feng Shui, pela instrutora Vanda 

Boavida 

 

 

“O meu objetivo é criar uma sintonia entre 

todos os espaços da feira, através da conexão 

entre a decoração e a alimentação, para uma 

vida saudável, na melhor casa do mundo! 

Detox do interior (através da alimentação) e do 

exterior (através da decoração), com a 

utilização dos 5 elementos - fogo, solo, metal, 

água e árvore - para uma ligação e partilha 

entre todas as atividades da INTERCASA, 

unindo todos os participantes num objetivo 

comum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações adicionais: 

 Dia 3 de Outubro de 2018 – “Opening Day”: Preço único de 5 € nas bilheteiras FIL e na 
venda online. (Válido para as quatro feiras – INTERCASA, Salão Imobiliário de Portugal, 
Lisboa Design Show e Vintage Festival) 

 De 4 a 7 de Outubro  – 10€ nas bilheteiras FIL e 5 € na venda online. (Válido para as quatro 
feiras) 

 Descontos para jovens e idosos – Entrada grátis até aos 3 anos, 4 a 12 anos desconto de 
20% sobre o preço normal do bilhete, 13 a 64 anos preço de bilhete normal, a partir dos 
65 anos 20% de desconto sobre o preço do bilhete.  
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A Equipa INTERCASA 2018 

 

Directora Área de Feiras 

Fátima Vila Maior 

fatima.vilamaior@ccl.fil.pt 

 

Gestora de Feira 

Alzira Ferreira 

alzira.ferreira@ccl.fil.pt  

 

 

Gestora de Marketing 

Júlia Ramalho Almeida  

julia.r.almeida@ccl.fil.pt 

 

Gestão Comercial 

Maria João Arruda 

mariajoao.arruda@ccl.fil.pt 

 

Carlota Féria 

carlota.feria@ccl.fil.pt  

 

Fátima Antunes  

fatima.antunes@ccl.fil.pt 

 

Fernanda Cardoso 

fernanda.cardoso@ccl.fil.pt  

 

Mais informações em: www.intercasa.fil.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Departamento de Comunicação 

FIL 
 

Inês Rosado, Tel: 218921512, 
Email: 

ines.rosado@ccl.fil.pt 

 

 
Agência de Comunicação 

INTERCASA 
 

TAYLOR - YoungNetwork Group 
 

Tânia Tadeu | 
taniatadeu@taylor365.pt | 

926 534 465 
Rute Serra | 

ruteserra@taylor365.pt | 
916 636 343 
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Em simultâneo com: 

 

 

 

 

21ª edição do SIL – Salão 
Imobiliário de Portugal 

Pavilhão 2 e 3 
 

Quarta, quinta e domingo 
das 14h00 às 20h00, sexta e 
sábado das 14h00 às 22h00. 

www.imobiliario.fil.pt 

 

Nesta 21ª edição o SIL dobrou a sua área exposicional, 
passando de um para dois pavilhões. Junta num só evento os 
melhores players do mercado, para debater e discutir o sector 
imobiliário, mas também com vista à realização de negócios e 
networking. Tem o Seixal como Cidade Convidada e a Região 
Autónoma da Madeira como Região Convidada. Realiza-se 
igualmente a 1ª Edição do “SIL LUXURY”, um espaço onde 
estarão representadas diversas marcas de luxo e prestígio, dos 
mais variados sectores. Mais uma novidade: o SIL 
INVESTMENT PRO, um SIDE EVENT só para os profissionais do 
sector e para convidados que decorrerá no dia 3 de outubro, de 
manhã. 
 

9ª edição do LxD – Lisboa 
Design Show 

Pavilhão 4 
 

Das 15h00 às 22h00, exceto 
ao domingo: 15h00 às 

18h00. 
www.lisboadesignshow.fil.pt 

 
 
 
 

 

O LxD reúne os mais experientes criadores e as jovens 
promessas da moda e do design nacionais. Para além dos 
produtos disponíveis para venda ao público dos mais de 300 
designers/marcas, os desfiles e conferências ocupam um papel 
central no certame. Destaque para o Talks LxD, com a 
participação de Valentim Quaresma e os Storytailors, entre 
outros, para debater o futuro da moda em Portugal, no dia 3, 
pelas 17h00.  

5ª edição do Vintage Festival 
Pavilhão 4 

 
Das 15h00 às 22h00, exceto 

ao domingo: 15h00 às 
18h00. 

www.vintagefestival.fil.pt 
 

 

Com o universo Vintage no centro, o Vintage Festival é uma 
coletânea do que de melhor se faz atualmente para os amantes 
deste estilo, ao nível de vestuário e decoração. Proporciona ao 
visitante uma viagem ao passado, com a atuação de bandas de 
rock & roll, oportunidade de fazer um penteado e maquilhagem 
vintage, com barbeiros ao vivo, entre outras animações. 
Destaque para as “Marcas com História” que reúne marcas com 
um percurso internacional e nacional invejável, que mostrarão 
de que forma se adaptaram ao longo das gerações. 
  

http://www.imobiliario.fil.pt/
http://www.lisboadesignshow.fil.pt/
http://www.vintagefestival.fil.pt/

