
 

 

 

Espectáculo agendado para 15 de Setembro, às 21h30 

 

Noite de stand up comedy com Rogério Morgado 

no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa  
 

 

Em noite de stand up comedy, Rogério Morgado apresenta-se, a 15 de Setembro, 

pelas 21h30, no Casino Lisboa. Com a sua habitual irreverência, o artista brasileiro 

sobe ao palco do Auditório dos Oceanos para protagonizar um espectáculo com as 

melhores piadas da vida quotidiana. 

 

Rogério Morgado é um artista versátil que se distingue como humorista, actor, locutor 

e imitador. Integra, regularmente, o programa “Pânico”, da Jovem Pan, que está há 30 

anos no ar a conquistar fãs. 

 

A versatilidade de Rogério Morgado conferiu-lhe um expressivo reconhecimento na 

variante de stand up comedy desde que subiu ao palco, pela primeira vez, em 2007. O 

artista estreia-se, agora, em Portugal, mais concretamente no Auditório dos Oceanos 

do Casino Lisboa. 

 

É, hoje em dia, consagrado como o melhor imitador pelo Prémio “Risadaria”, o maior 

festival de humor do mundo votado pelos humoristas e pela imprensa especializada, 

que se rendaram ao seu desempenho em "Pânico na Band". 

 
 

Rogério Morgado actua, no próximo dia 15 de Setembro, às 21h30, no Auditório 

dos Oceanos do Casino Lisboa. M/16. Preço: De 20€ a 30€. 

 

https://ticketline.sapo.pt/evento/rogerio-morgado-stand-up-comedy-66023 

Ticketline - As reservas podem ser efectuadas: 

- Tel: 707 234 234 / Email: www.ticketline.sapo.pt 

- Info & Reservas ligue 1820 (24h). 

 

Distinguido com o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal, o Casino 

Lisboa abre, de Domingo a Quinta-Feira, das 15h00 às 03h00; e às Sextas-Feiras, 

Sábados e vésperas de Feriados, das 16h00 às 04h00. O acesso é livre, sendo que 

a partir das 22 horas, é para maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos 

acompanhados pelos pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 18 anos.  

 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 

12.08.22 
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