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Produções Artísticasasaca de Couro

Nós somos a 

CASACA DE COURO, sergipana, única, nascida sob a 
influência das pesquisas sobre a maestria de Jakcson do 
Pandeiro, de Luiz Gonzaga e de seus pares, debruça-se, há 
quase duas décadas, sobre a tarefa de construir e manter uma 
identidade. CASACA DE COURO, é hoje referência no Brasil e 
isso não se fez em um dia. (Aglacy Mary – Pedagoga)
Formada em março de 1998, a CASACA DE COURO completou 
20 anos conquistando inúmeros fãs, sucesso de público e crítica 
em todo o Brasil, por ter um trabalho arrojado e premiado no 
forró brasileiro. Em Sergipe, a CASACA DE COURO já ganhou 
08 prêmios SANFONA DE OURO pelo destaque que a banda no 
cenário nacional, inclusive com o prêmio de MELHOR BANDA 
DE FORRÓ DE SERGIPE, por 05 vezes. 
A CASACA DE COURO possui 07 (sete) CDs, 04 (quatro) DVDs 
e uma vasta experiência em shows pelo Brasil. Hoje a CASACA 
DE COURO trabalha o seu mais novo CD 'CANTA CASACA DE 
COURO' lançado em Aracaju no ano de 2016.
A CASACA apresenta 02 formações para realização de shows, 
sendo:
BANDA CASACA DE COURO – 14 artistas no palco, incluindo 
dançarinos;
SEXTETO CASACA DE COURO – Formação menor sem 
dançarinos.

Em 2016, a banda encerrou sua tournée com show em São Paulo 
e este ano, 2017, percorre o Brasil no lançamento deste que é 
considerado um dos maiores trabalhos da CASACA DE COURO.
Já em 2017, a CASACA fez a alegria dos fãs brasileiros com shows 
inesquecíveis em vários estados brasileiros sendo, em Sergipe, 
homenageada por ser um dos destaques dos festejos juninos no 
estado. O início de 2018 já é festivo para a banda que fez belo 
show na Feira de Sergipe e no Encontro Brasileiro de Ritimos - 
Rasgadinho, realizado no carnaval aracajuano.
Para homenagear os fãs e comemorar 21 anos, a CASACA lança o 
8º CD, promocional, com repertório composto por clássicos do 
forró brasileiro. Além deste projeto, a CASACA DE COURO já 
inicia a pré-produção do 9º CD, este autoral e o 5º DVD.
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Shows pelo Brasil
(cartazes)

Forró Caju - Palco Luis Gonzaga
(Aracaju/Se)

Uauá/Ba

Mucugê/Ba

Recife/Pe

Poço Verde/Se

Japaratuba/Se Monte Santo/Ba

Barbalha/Pb Aracaju/Se

Shows em vários estados
brasileiros



Sucesso de crítica

Produções Artísticasasaca de Couro

Nestes 19 anos de atividade, a CASACA DE 
COURO tem percorrido o Brasil agradando ao 
grande público e a imprensa, que tem sido 
grande aliada neste caminhada.
Você vai poder acompanhar as matérias, em 
anexo, de jornalistas brasileiros sobre a 
CASACA DE COURO.

Casaca na mídia

Confira as matérias em anexo!



Título de Cidadão 
Aracajuano 

o dia 27 de junho de 2012, 10h, o 

Ncuiabano Joaquim Antonio Ferreira 
de Souza, líder da CASACA DE COURO 

recebe o Título de CIDADÃO ARACAJUANO. 
O momento de reconhecimento de uma 
obra musical que eleva o nome de 
Aracaju e Sergipe no cenário nacional. O 
evento foi marcado pela presença de 
personalidades que fazem a cena cultural 
sergipana (músicos, produtores, 
jornalistas, escritores, etc.

Produções Artísticasasaca de Couro

Homenagens e premiações



TROFÉU SANFONA 
DE OURO

Produções Artísticasasaca de Couro

Homenagens e premiações

O prêmio SANFONA DE OURO idealizado pelo 
produtor cultural e publicitário Jorge Lins, 
tem reconhecido, através de voto popular, os 
destaques da música sergipana. O evento, 
considerado o maior do seguimento, envolve 
público, crítica e agenda dos artistas 
sergipanos. A CASACA DE COURO já ganhou os 
prêmios nas seguintes edições:

A CASACA DE COURO foi eleita a MELHOR BANDA 
DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA DE SERGIPE em 2008, 
2010 , 2011, 2016 e 2017.



100 mil pessoas na 
gravação do DVD DA 

CASACA DE COURO

Produções Artísticasasaca de Couro

Gravação de DVD

No Forró Caju 2011, palco Luis Gonzaga, a 
CASACA DE COURO gravou o seu 5º DVD com 
a presença de um público estimado de 100 
mil pessoas, segundo a organização do 
evento. 
Já muito conhecida do público, a CASACA 
DE COURO não deixou ninguém parado em 
um dos maiores eventos brasileiros.

Mais de 30 mil visualizações no 
You Tube



Coletâneas  locais e nacionais

Discografia

CDS E DVDS produzidos

2013 CD 2010

2010 2008

DVD 2007

CD 2007

CD 2005 CD 2001

Pernambuco

Sergipe

2016

Coletânea produzida pelo site 
p e r n a m b u c a n o
FORROZEIROS PE com os 
m e l h o r e s
artistas e bandas de forró da 
atualidade

2018

Nosso forró é um show



Festival de Inverno de Garanhuns 2016

CASACA DE COURO é «habilitada» para o FIG 2016



show de lançamento
‘CD CANTA CASACA DE COURO’

2016



‘CD CANTA CASACA DE COURO’



‘CD CANTA CASACA DE COURO’
Genival Lacerda prestigia show de lançamento do CD da CASACA DE COURO



Imagens ...
Lançamento em São Paulo
30/11/2016

Os shows em 2016 se encerraram em 
ATIBAIA/SP, para um público emocionado e 
forrozeiro que dançou muito com o forró 
pegado e dançante da CASACA que não 
deixou ninguém parado. O público demonstrou 
muito carinho cantando, dançando e 
comprando os CDs da banda para levarem de 
recordação para as suas casas.



Imagens ...
Lançamento em Recife
18/03/2017

Imprensa pernambucana destaca show de Casaca de Couro e Alcymar Monteiro

No período de 16 a 18 de março, o site FORROZEIROS PE, através do seu produtor Cláudio Rocha, preparou uma 
maratona, prazerosa, de entrevistas e shows da CASACA DE COURO em RECIFE para o lançamento do CD ‘CANTA 
CASACA DE COURO’. (Link: https://casacadecouro.wordpress.com/2017/03/20/casaca-de-couro-lanca-seu-mais-
novo-cd-em-recife/



DESTAQUE NO SÃO JOÃO DE SERGIPE
02/06/2017

Casaca de Couro recebe certificado de reconhecimento da SECULT/SERGIPE

Um grande encontro de 
talentos do forró em Sergipe 
marcou a noite de despedida 
do Arraiá do Povo 2017, neste 
sábado 1º de julho. A 
programação, que foi 
estendida por mais uma 
noite, reuniu uma  
programação formada por 
atrações sergipanas, 
quadrilha junina, além de um 
momento de homenagens 
prestadas pelo Governo de 
Sergipe, através da 
Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult), à 
importantes músicos que 
contribuíram com a 
construção deste grande 
evento que completa dez 
anos.

“Achei este momento de 
homenagens uma ideia 
brilhante, assim como o edital 
do Arraiá do Povo na época em 
que foi criado. Essa 
homenagem vem ainda mais 
reforçar a nossa caminhada 
pela música de qualidade, pela 
nossa cultura e a gestão da 
Secult vem dando este apoio 
para crescermos nosso 
trabalho ser reconhecido. Nós 
todos temos uma amizade 
sincera fora dos palcos, até 
porque todos buscamos a 
mesma coisa, que é valorizar a 
música” defendeu Joaquim, 
da banda Casaca de Couro. 

Matéria completa no site da SECULT/SERGIPE: 
http://cultura.se.gov.br/index.php/2017/07/02/homenagem-a-icones-do-forro-sergipano-encerra-arraia-do-povo-2017/



PÚBLICO LOTA FEIRA DE SERGIPE 
COM CASACA DE COURO 29/01/2018

Matéria completa no site da CASACA DE COURO: www.CASACADECOURO.com.br

Com a Praça de Eventos lotada no sábado, 27, a 
CASACA DE COURO subiu ao palco as 22h para 
fazer todos dançarem com os sucessos da banda e 
clássicos brasileiros no show realizado na FEIRA 
DE SERGIPE em Aracaju. 

O tablado, em frente do palco que serve para 
apresentações de quadrilhas juninas e grupos 
folclóricos, foi ocupado pelo grande público que 
dançou, cantou e enviou mensagens de carinho 
para os integrantes da CASACA.



CASACA SE CLASSIFICA NO EDITAL DO
RASGADINHO 2018 30/01/2018

Ao lado de grandes nomes da música brasileira, a CASACA DE COURO animará
o carnaval de Aracaju/Se

Matéria completa no site da CASACA DE COURO: www.CASACADECOURO.com.br



Em 2018 a CASACA encantou SERGIPE e BAHIA

FEIRA DE SERGIPE Jan/2018 MALHADA DOS BOIS mar/2018 ITAPICURU/BA Jun/2018

ESTÂNCIA/SE Jun/2018

TEIXEIRA DE FREITAS/BA Jun/2018



Site da CASACA DE COURO 

Nosso portal

No ar desde 2002

www.CASACADECOURO.com.br
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