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Raul Augusto Almeida Solnado - (Lisboa, 19 de Outubro de 1929 — Lisboa, 8 de Agosto
de 2009) foi um humorista, apresentador de televisão e actor português. É pai de Alexandra
Solnado, José Renato Solnado e de Mikkel Solnado, além de avô da actriz Joana Solnado.
(Condecorado com a medalha da Grã Cruz)
Unanimemente reconhecido como um dos maiores nomes do humor português, começou a
fazer teatro na Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul (1947), profissionalizando-se em
1952.
Em 1953 estreia-se no teatro de revista com "Viva O Luxo", apresentado no Teatro Monumental. Entra também em
"Ela não Gostava do Patrão".
1956 é o ano de "Três Rapazes e Uma Rapariga" no Teatro Avenida. Participa ainda nos filmes "O Noivo das Caldas"
e "Perdeu-se um Marido".
No ano de 1958 participou nos filmes "Sangue Toureiro" e "O Tarzan do Quinto Esquerdo". Desloca-se pela primeira
vez ao Brasil em 1958 mas correu tudo mal.
Em 1960 torna-se primeiro actor na peça "A Tia de Charley" apresentada no Teatro Monumental. Participa no filme
"As Pupilas do Senhor Reitor" (Prémio S.N.I.).
"A Guerra de 1908", um sketch do espanhol Miguel Gila, adaptado para português por Solnado, é interpretado na
revista "Bate o Pé", estreada no Teatro Maria Vitória em Outubro de 1961. Entra também no filme "Sexta-feira, 13".
O disco que reunia "A Guerra de 1908" e "A História da Minha Vida", editado em Abril de 1962, bateu todos os recordes de vendas de discos.
Em 1962 entra em "Lisboa à Noite", em cena no Teatro Variedades, onde interpreta os sketcks "É do Inimigo" e
"Concerto do Inimigo". É protagonista do filme neo-realista "Dom Roberto", de José Ernesto de Sousa. Vence o Prémio de Imprensa para melhor actor de cinema.
Após 1963, faz teleteatro no Brasil e na RTP. "Vamos Contar Mentiras" é o grande espectáculo do ano de 1963. Torna-se em 1964 fundador e empresário do Teatro Villaret. A estreia foi em 1965 com "O Impostor-Geral" onde foi o
protagonista.
Mariema e Raul Solnado recebem os Prémios de Imprensa para melhores actores de teatro de revista.
Em Maio de 1966 foi lançado o EP "Chamada Para Washington."
O EP "Cabeleireiro de Senhoras" foi lançado em Dezembro de 1968. Em Janeiro de 1969 foi editada a compilação "O
Irressistível Raul Solnado" que incluía alguns dos principais exitos editados anteriormente em EP (Historia do Meu
Suicidio, Chamada para Washington, O Bombeiro Voluntário, A Guerra de 1908, O Cabeleireiro de Senhoras, Historia
da Minha Vida).
No dia 24 de Maio de 1969 foi gravado o primeiro programa do "Zip-Zip", no Teatro Villaret. A última emissão foi no
dia 29 de Dezembro do mesmo ano. O programa da autoria de Solnado, Fialho Gouveia e Carlos Cruz foi um dos
marcos desse ano.
De 1969 até 2009 não mais parou; uma vida bem preenchida e dedicada ao teatro e Director da Casa do Artista.
Publicou a sua autobiografia – A Vida Não Se Perdeu (1991).
Pensamento de Raul Solnado
«Sobre a diferença entre as falas de Portugal e do Brasil»
Nós demos aos brasileiros a terra, o povo e a língua - e nós é que temos sotaque!
«Raul Solnado»
Wikipédia – Fonte de pesquisa

Texto que identificava Raul Solnado - Cedido gentilmente por Alexandra Solnado; filha do saudoso Raul Solnado

UM VAZIO NO TEMPO
Numa das últimas vezes que estive na Expo de Lisboa, descobri estranhamente, uma pequena sala completamente
despojada, apenas com meia dúzia de bancos corridos. Nada mais tinha. Não existia qualquer sinal religioso e por
essa razão pensei que tinha descoberto, que aquele espaço se tratava de um templo grandioso.
Quase como um espanto, senti uma sensação que nunca sentira antes e, de repente, uma enorme vontade de rezar
não sei a quê ou a quem. Fechei os olhos, apertei as mãos, entrelacei os dedos e comecei a sentir uma emoção
rara, um silêncio absoluto e tudo o que pensava, só poderia ser trazido por um Deus que ali deveria viver e que me
ia envolvendo o meu corpo amolecido. O meu pensamento aquietou-se naquele pasmo deslumbrante, naquela serenidade, naquela paz.
Quando os meus olhos se abriam, aquele meu Deus tinha desaparecido em qualquer canto que só ele conhece, um
canto que nunca ninguém conheceu. E quando saí daquela porta, corri para a beira do Tejo para dar um berro de
gratidão com a minha alma e sorri para o Universo.
Aquela vírgula no tempo, foi o mais belo minuto de silêncio que iluminou a minha vida, que me fez reencontrar, e
me deu esperança, que num tempo, que seja breve, me volte a acontecer.
Que esse meu Deus, assim queira.
Raul Solnado

