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Salão Imobiliário de Lisboa- SIL de olhos postos nos Ambientes & 

Tendências! 

Arquitectos e designers de Interiores ainda se podem candidatar até dia 26 de Julho! 

Lisboa, 19 de Julho de 2019 – De 9 a 13 de Outubro, a FIL realiza a 43ª edição da INTERCASA - 

Living & Design, uma nova designação que reflecte o posicionamento actual do evento que 

integra as áreas de produto casa do LXD - Lisboa Design Show e do Festival Vintage. 

A simultaneidade da realização dos dois salões permite explorar novas sinergias: os que 

compram a sua casa no SIL e os que a decoram ou remodelam na INTERCASA. Tal como nas 

últimas edições, foram convidados Arquitectos e Designers de Interiores para assinarem 

projectos de decoração de design de interiores, cruzando sinergias com a oferta da indústria 

nacional, que aposta na qualidade dos produtos e acabamentos, mas por vezes descura o design 

e as tendências de um consumo cosmopolita. 

Nesta edição, pela primeira vez, a INTERCASA - Living & Design e o SIL - Salão Imobiliário de 

Portugal unem-se na valorização dos arquitectos e designers que entre 9 e 13 de Outubro, 

assinem os espaços Ambientes & Tendências, criando um prémio distintivo para o trabalho que 

aí se destaque perante o júri: o Prémio SIL- Ambientes & Tendências 2019. 

Assim, os Arquitectos e Designers de Interiores em destaque na INTERCASA terão um prémio a 

ser atribuído pela primeira vez, presença do jantar de gala de entrega dos prémios do Salão 

Imobiliário de Portugal e uma apresentação do seu trabalho a profissionais do imobiliário, 

entre outros benefícios. Veja tudo AQUI. 

Se é profissional na área de Design de Interiores, arquitectura e decoração, pode candidatar-se 

oferecendo soluções e propostas de ambientes diferenciadores para uma divisão da casa, à sua 

escolha. A equipa da INTERCASA dar-lhe-á uma resposta imediata sobre a viabilidade da sua 

proposta. Encontra também AQUI os prazos e formas de acesso. 

https://intercasa.fil.pt/wp-content/uploads/2019/07/Apresentacao-2019_NEW.pdf
https://intercasa.fil.pt/wp-content/uploads/2019/07/Apresentacao-2019_NEW.pdf
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Para os cerca de 55 mil visitantes esperados nos dois salões, ampliamos o leque de ofertas 

de serviços de design, oferecendo soluções para a casa que contemplem os vários estilos de 

vida, lançando tendências, apresentando soluções e utilização de novos materiais como 

garantia de satisfação. Para os participantes, irá potenciar uma network único de negócios 

entre indústria, marcas, patrocinadores e prestadores de serviços. 

Venha fazer parte da maior feira nacional de Interior e Design e inspire todos os visitantes 

da Intercasa e do Salão Imobiliário de Lisboa que querem tornar a sua casa a melhor casa do 

Mundo! 

 

 

 

 

 

 
  

Para mais informações consulte: www.intercasa.fil.pt 

A INTERCASA 2019 decorre em simultâneo com o Salão Imobiliário de Portugal. 

Sobre 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 2019, realiza a sua 43ª edição entre os dias 9 e 13 de Outubro de 2018, dedicando-se às áreas 

fundamentais: Interiores , Exteriores, Remodelação , Tecnologia, Design de produto casa e produto casa 

Vintage. 

 

 

 

http://www.intercasa.fil.pt/

