
Espectáculo agendado para 8 de Novembro, às 21 horas 

 

Eduardo Jericó protagoniza “Retrô” 

no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa  
 

 

Eduardo Jericó protagoniza, no próximo dia 8 de Novembro, às 21 horas, “Retrô” no 

Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa. Com a sua habitual irreverência, o artista 

sobe ao palco para apresentar o seu novo espectáculo de stand-up comedy. 

 

“Retrô” segue uma cronologia invertida, onde o humorista e actor Eduardo Jericó 

resolve voltar algumas casas no “jogo da vida” para conceber um solo de stand-up 

comedy que nos remete aos anos 80 e 90 e promete transportar o público para os 

tempos de sua infância e adolescência. 

 

O novo espectáculo de Eduardo Jericó recorre a narrativas e elementos visuais, hoje 

tidos como vintage para nos contar uma história que nos faz relembrar como era 

aquele mundo e a sociedade que nos rodeava para, proporcionar momentos divertidos 

com diversas situações vividas naquela altura pelo humorista. 

 

Em “Retrô” a ideia é desacelerar, viajar nas lembranças e achar piada num passado 

mais analógico e antes da popularização da internet e dos smartphones, numa 

interessante mistura do sentimento de nostalgia com a habilidade de rir de si mesmo e 

das limitações tecnológicas e sociais daqueles tempos. 
 
 

Eduardo Jericó apresenta, no próximo dia 8 de Novembro, às 21 horas, o 

espectáculo “Retrô” no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa. M/16. Preço: 

De 25€ a 30€ 
 

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.  
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