
Na próxima Quinta-Feira, 9 de Junho 
 

 Dara Ó Briain em noite de stand-up comedy 

no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa 
 

Em noite de stand-up comedy, Dara Ó Briain protagoniza, na próxima Quinta-Feira, 9 

de Junho, pelas 21 horas, o espectáculo “So… Where Were We?” no Auditório dos 

Oceanos do Casino Lisboa.  

 

Dara Ó Briain está de volta à estrada com um novo espectáculo de stand-up. “So… 

Where Were We?” chega após a bem sucedida tour “Voice of Reason”, que Dara 

apresentou mais de 200 vezes, e que passou literalmente de Moscovo a Nova Iorque. 

 

Em 2020, o comediante sentiu que precisava de uma pausa, e esta é a oportunidade 

para pedir desculpa e dizer que nunca mais voltará a sentir nada do género. 

 

Ó Briain nunca mais vai parar de actuar, até porque claramente foi ele que começou 

isto tudo. Ah, e pelo caminho comeu um morcego. Mas neste novo espectáculo não 

vai falar disso, porque, Jesus, quem é que ainda quer ouvir falar sobre uma pandemia? 

Pelo contrário, Dara vai trazer-nos a habitual mistura de storytelling, one-liners, 

chalaça com a plateia e atrapalhações com as palavras, porque fala demasiado rápido 

e também porque está demasiado entusiasmado por voltar a ver uma plateia. 

 

Dara Ó Briain é uma das mais reconhecidas caras da televisão inglesa, enquanto 

apresentador do êxito da BBC “Mock of The Week”. Ó Briain tem 5 DVDs de stand-

up lançados, que incluem “Crowd Tickler”, “Craic Dealer”, “This is my show” ou 

“Dara Ó Briain Live at the Theatre Royal”. Esta é a sua estreia em Portugal. 

 

O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa acolhe o espetáculo de stand-up 

comedy protagonizado por Dara Ó Briain, no próximo dia 9 de Junho, às 21 

horas. M/16. Preço: 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.  
 

Gabinete de imprensa da Estoril Sol III 

Tel: 214667700 * fax: 214667970 

Gabimprensa.cestoril@estoril-sol.com 

Agradecemos a divulgação desta notícia 
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