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Aos 26 anos, Carolina Carvalho 
é uma aposta segura da 
representação nacional.

Em 2015 começou por frequentar 
um curso anual dirigido por John 
Frey, Studio for Actors, que serviu 
de trampolim para a sua carreira 
no mundo da representação. 

Apesar de ter contracenado na 
peça “Uma Noite de Cenas”, que 
esteve em exibição no Teatro do 
Bairro, é na televisão que tem 
dedicado mais tempo da sua
vida profissional. 

Carolina
Carvalho



Em 2016, Carolina foi “Elisa” na novela 
“Rainha das Flores”, da SIC e desde aí 
somou vários trabalhos na área.

Ainda no mesmo ano participou
na novela “Amor Maior”, também da 
SIC, tendo mudado de registo coma 
personagem Nina, na série “Sim, Chef” 
da RTP. 

Após ter desempenhado estes papeis, 
Carolina embarcou numa experiência 
no Brasil, onde viveu e estudou na 
Escola de actores Wolf Maya, no Rio de 
Janeiro, cidade onde também realizou 
uma formação de interpretação para 
cinema com o realizador Sérgio Penna. 

A experiência enriqueceu-a 
pessoalmente e profissionalmente e 
com o seu regresso a Portugal voltaram 
a surgir os convites para dar vida a 
novas personagens de projetos da 
SIC, tendo sido “Mariana”, em “Vidas 
Opostas” a Jessica de “Golpe de Sorte”.

Protagonizou a peça ‘Doença da 
Juventude’ no Teatro Aberto, de 
Ferdinand Bruckner.

Projetos

Carolina Carvalho em “Amor Maior”



Encarnou Mariana, a personagem na 
nova novela da SIC, ‘A Serra’ e estreou-se 
no cinema com o filme ‘Bem Bom’
da mítica girls band ‘As Doce’.

Projetos

Carolina Carvalho em “Bem Bom”

Carolina Carvalho em “A Rainha e a Bastarda”

Trata-se de uma adaptação para televisão 
do livro de Patrícia Muller com realização de 
Sérgio Graciano e produção da Fado Filmes.

“A Rainha e a Bastarda” leva-nos numa 
viagem histórica pela Idade Média, 
enquadrada no período de sucessão de 
D. Dinis ao trono. A série acompanha esta 
época tumultuosa da história do nosso 
país, rica em tramas reais e conflitos 
religiosos, ao mesmo tempo que traça o 
percurso da Rainha Santa Isabel.

Em “A Rainha e a Bastarda” interpretou 
Beatriz de Castela, a mulher de Afonso IV.



A série, da autoria de Patrícia Müller e 
Vera Sacramento, ‘ A Generala’ contaa 
história de Maria Luísa Paiva Monteiro, 
uma jovem que, farta de viver num 
mundo onde as mulheres não têm 
nenhuma palavra a dizer, assume
a identidade de um homem, Octávio, 
que entra para o Exército e acaba por 
chegar a general.

Projetos

As sensuais e lindíssimas Carolina 
Carvalho e Soraia Chaves, de 26 e 38 
anos, respetivamente, são as atrizes que 
se transfiguram completamente para 
desempenharem esse papel – Carolina 
na fase mais jovem e Soraia alguns anos 
mais tarde.

Atualmente, em gravações da série 
‘Da Mood’ de Sérgio Graciano onde 
interpreta a personagem ‘Tatiana’



Capa de várias revistas e marcas, 
Carolina Carvalho é atualmente 
embaixadora mundial da marca Tezenis.

Revistas

Editorial Women’s Health

https://www.womenshealth.pt/topico/carolina-carvalho/


Revistas

Carolina Carvalho capa da revista Prevenir Carolina Carvalho capa da revista Lux Woman Carolina Carvalho capa da revista Lux Woman Carolina Carvalho capa da revista Cristina



Campanha: Tezenis

Carolina Carvalho em campanha mundial Tezenis



Carolina 
Carvalho 
vence
prémio
Revelação 
do Ano
dos Globos
de Ouro

A atriz portuguesa venceu o 
prémio Revelação do Ano na 
25.ª Gala dos Globos de Ouro, 
sendo a personalidade mais 
votada pelo público. Numa 
das galas mais glamourosas 
do ano, Carolina Carvalho saiu 
vencedora de entre um painel 
composto só por mulheres. O 
prémio foi dedicado a todos 
os que, ao longo destes anos, 
acreditaram no seu trabalho e 
lhe deram a oportunidade de 
fazer aquilo que mais gosta.



Clipping
Carolina Carvalho no programa
Casa Feliz.

https://sic.pt/Programas/estamos-em-casa/fotos/2021-02-27-Estamos-em-Casa-com-Carolina-Carvalho


Showreel

Podemos ver aqui a compilação 
dos melhores momentos de 
vários projetos protagonizados 
pela atriz, onde a mesma 
representa várias personagens.

https://vimeo.com/507988031
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