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Dorindo de carvalho, nasceu em Lisboa a 30 
de Se!embro de 1937. Trabalhou em fo!ogra"a 
e cursou a Escola de Ar!es Decorativas An!ónio 
Arroio, onde mais !arde veio a lecionar educação 
visual, fo!ogra"a e desenho grá"co. Nos anos 60 foi 
mobilizado para Angola e em Luanda continuou a 
desenvolver atividade artística. Desenhou e pin!ou, 
realizou e participou em exposições e produziu 
cenários e "gurinos para o Teatro Experimen!al da 
cidade. Participa na impor!an!e exposição coletiva 
organizada por Cruzeiro Seixas no museu nacional 
de Angola. Regressado a Lisboa, a partir de 1964 
frequen!a a Sociedade Cooperativa de Gravadores 
Portugueses e, enquan!o pin!or, ob!ém Bolsa de 

Estudo da Fundação Calous!e Gulbenkian. Trabalhou !ambém em decoração, publicidade e ar!es 
grá"cas, assim como desenvolveu in!ensa atividade no campo edi!orial, realizando diversas capas 
de livros e de revis!as. Desempenhou igualmen!e cargos de dire!or de ar!e e de produção em 
várias edi!oras, colaborando !ambém como ilustrador em inúmeras publicações periódicas. Ilustrou, 
escreveu e edi!ou livros para vários públicos, incluindo o infan!o-juvenil.
Organizou cursos de desenho, ilustração e decoração. Execu!ou vários trabalhos no cinema de 
animação em Portugal, !endo colaborado igualmen!e numa coprodução luso-i!aliana. Trabalhou 
como plani"cador grá"co na Radio!elevisão Portuguesa. Nos anos 1980 "xou-se na Venezuela onde, 
paralelamen!e à sua atividade como artis!a plástico, trabalhou como dire!or de ar!e em várias 
agências de publicidade e edi!oras, assim como lecionou desenho grá"co nos dois mais impor!an!es 
institu!os de Caracas e colaborou como ilustrador em diversos jornais e revis!as daquele país. Ainda 
na Venezuela, fez par!e da Comissão Organizadora das Comemorações a Fernando Pessoa e foi 
membro fundador, com funções diretivas do Institu!o Português de Cultura em Caracas. Nos anos 
de 1990, regressando a Portugal, prosseguiu a sua atividade como pin!or, desenhador grá"co, escri!or 
e ilustrador mas foi nas ar!es visuais que a sua ação se !ornou mais in!ensa.
Ao longo dos últimos 50 anos, Dorindo Carvalho realizou cen!enas de capas para livros, dezenas de 
exposições em Portugal, em Angola e na Venezuela e recebeu vários prémios nesses 3 países. Mais 
recen!emen!e, em 2011, foi agraciado pela Câmara Municipal de Sintra com a Medalha de Méri!o 
Municipal – Grau Ouro. 
A sua obra encontra-se represen!ada em várias coleções públicas e privadas em Portugal e no 
estrangeiro, com des!aque para as obras que foram in!egradas nos seguin!es acervos institucionais: 
Museu da Fundação Calous!e Gulbenkian; Organização In!ernacional do Café, em Londres; Museu 
Municipal Dr. San!os Rocha, na Figueira da Foz; Museu de Ar!e de Maracay, na Venezuela; Museu 
do Neo-realismo, em Vila Franca de Xira; A!eneo de Cumana, na Venezuela; Consulado Português 
de Caracas; Governo do Distri!o de Luanda; Institu!o de Luanda; Galeria Diário de Noticias; Galeria 
Municipal da Amadora, entre outros.
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