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A HISTÓRIA DA CAROCHINHA   
 
 
SINOPSE 
 
Era uma vez uma carochinha que andava a varrer a casa e achou cinco réis e foi 
logo ter com uma vizinha e perguntou-lhe: «Ó vizinha, que hei-de eu fazer a estes 
cinco réis?» 
Respondeu-lhe a vizinha: «Compra doces.» «Nada, nada, que é lambarice.» Foi ter 
com outra que lhe disse: «Compra fitas, flores, braceletes e brincos e vai-te pôr à 
janela e diz: «Quem quer casar com a carochinha Que é bonita e perfeitinha?» 
Apareceram vários pretendentes: um boi, um burro, um cão, um gato e um rato, que 
se chamava João Ratão.  
A Carochinha e o João Ratão apaixonaram-se, casaram-se. Certo dia a Carochinha 
pediu ao João Ratão que lhe ficasse a tomar conta da panela onde cozia feijões 
para o jantar. O João Ratão, que era guloso, ao provar os feijões caiu dentro da 
panela e lá ficou. Quando a Carochinha chegou a casa, encontrou o seu João morto 
na panela. 
 
 
 
 
FICHA ARTÍSTICA  
 
Técnica – Teatro de Fantoches 
Texto – José Carlos Alegria e Carlos Miguel Meira Alegria (Versão a partir da 
recolha de Adolfo Coelho)  
Bonecos – Iria Kovacs 
Cenários – Iria Kovacs 
Luz – Era Uma Vez, Teatro de Marionetas 
Música – Project Nanu a.k.a. Carlos Miguel Meira Alegria  
Director Técnico – António Canelas 
Manipulação – Ana Margarida Meira Alegria, Carlos Miguel Meira Alegria e José 
Carlos Alegria  
Duração do Espectáculo – 45 min 
Tempo de Montagem – 1 hora 
Idade Recomendada – Todos os públicos 
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HISTORIAL 
 

José Carlos Alegria nasce em Évora em 1953 
Carlos Miguel Meira Alegria nasce em Évora em 1980.  
 
José Carlos Alegria depois de ter feito o Curso de Formação de Actores do Centro 
Cultural de Évora (1977/79), trabalha como actor nesta companhia, no Teatro da 
Rainha e no Cendrev. Durante seis anos foi um dos actores/manipuladores dos 
bonecos de Santo Aleixo.  
 
Cria o seu próprio teatro de bonecos em 1991, o "Era Uma Vez, teatro de 
marionetas"Era Uma Vez, Teatro de Marionetas estreia "O BOLO" em Maio de 1992, 
"O SENHOR BARTOLOMEU" em Junho de 1993, "O MISTÉRIO DA PEDRA 
ENCANTADA" em Dezembro de 1994, "A PRINCESA ZIAH" em Abril de 1997, "O 
JANUÁRIO FUGIU DO AQUÁRIO" em Julho de 1998 e "CONTOS CIGANOS" em 
Setembro de1999 (estes três últimos espectáculos foram apoiados pelo Ministério da 
Cultura / IPAE).  
 
Em Outubro de 2001 estreia uma nova versão de "O JANUÁRIO FUGIU DO 
AQUÁRIO", uma versão para dois marionetistas, com Carlos Miguel Meira Alegria, 
seu filho que se lhe juntou em 2000. Em Novembro de 2001 estreiam "A AZINHEIRA 
SINALEIRA" e em Maio de 2003 “O RAIO DA MATEMÁTICA!”.  
 
Hoje todos os espectáculos em cena são versões para dois marionetistas, com 
excepção de “Contos Ciganos” que tem manipulação de José Carlos Alegria e luz e 
som de Carlos Miguel Meira Alegria. 
 
Em Fevereiro de 2002 Carlos Miguel estreia-se a solo com “O Sr. Bartolomeu” em 
Ponta Delgada. Em 2004 estreia para a programação Pontapé de Saída do Teatro 
Rivoli o espectáculo "ORA BOLAS" e ainda em 2004 "O LIXO DO SR. 
BARTOLOMEU". 
 
Em Janeiro de 2005 estreiam para adultos "TALVEZ ". Em Abril de 2006 estreiam 
"AUTO DA BARCA DO INFERNO", de Gil Vicente, este espectáculo conta com a 
participação de um terceiro marionetista, Ana Margarida Meira Alegria.  
 


