
Espectáculo agendado para 30 de Setembro, às 21h30 
 

Murilo Couto estreia-se no Casino Lisboa 

com “Um Stand up Comedy Qualquer” 
 

Murilo Couto apresenta, no próximo dia 30 de Setembro, pelas 21h30, “Um Stand up 

Comedy Qualquer” no Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa. O humorista 

brasileiro regressa aos palcos após a pandemia e irá partilhar com o público a sua 

visão sobre os principais acontecimentos do último ano, a sua aprendizagem e as 

polémicas em que se envolveu. 

 

Sobre o humorista 

Há mais de 10 anos na stand-up comedy, o humorista paraense Murilo Couto iniciou, 

em 2009, a sua carreira na TV, na novela “Malhação”. Dois anos depois, passou a 

integrar o elenco do já extinto talk-show Agora é Tarde (Band) ao lado de Danilo 

Gentilli. Em 2013, foram contratados pelo SBT para o late show “The Noite”, exibido 

até hoje pelo canal. Em 2016, Murilo foi finalista do prémio “A Pessoa Mais 

Engraçada do Mundo”, promovido pelo clube de comédia americano Laugh Factory.  
 

Já em 2017, lançou o seu primeiro show, a solo, de stand up comedy “Eu, Eu Murilo”, 

na Netflix. Em 2019, gravou o seu segundo especial de comédia “Fazendo Suas 

Graça”, disponível no Youtube, que já conta com mais de 6,7 milhões de 

visualizações e, em 2020 e 2021, lançou na GloboPlay os terceiro e quarto especiais 

2020 e 2021, que relatam as suas experiências pandémicas. É possível encontrar 

Murilo Couto na Netflix como um dos protagonistas do seu primeiro filme, gravado 

em 2018, “Exterminadores do Além Contra a Loira do Banheiro”.  
 

Murilo Couto viaja pelo Brasil com seus shows de stand up comedy “Idiota” e 

“Murilo Coach – Mindset”. Além de repórter do late show “The Noite” com Danilo 

Gentili, Murilo é youtuber e dedica-se a criar conteúdo para o seu canal que conta 

com mais de 2,1 milhões de inscritos. Emicouto, seu personagem rapper, conquistou o 

Brasil e a cena do rap nacional com 10 músicas em diversas plataformas digitais 

incluindo Deezer e Spotify, somente nessa última já conta com cerca de 18.6k 

ouvintes mensais. Murilo Couto está, também, no programa Comedy Central Stand 

Up do canal Comedy Central. 

 

Murilo Couto actua, no próximo dia 30 de Setembro, às 21h30, no Auditório dos 

Oceanos do Casino Lisboa. M/16. Preço: 30€. 
 

https://ticketline.sapo.pt/evento/murilo-couto-um-stand-up-comedy-qualquer-

65228 

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.  
 

http://www.ticketline.sapo.pt/
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