
22 anos de forró pé de serra.
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Contato para shows: (31) 99108-4355 | 98797-7790 | triogandaiera@gmail.com

 

Cristiano Asa Branca – Fundador e Zabumbeiro do Trio Gandaiêra,  também é 
Mestre e responsável pela Escola de Capoeira Asa Branca, em Belo Horizonte. 
Iniciou sua carreira musical em Janeiro do ano 2000. Autodidata do seu instrumento 
aprendeu a tocar escutando músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e os Trios,  
Nordestino, Forrozão e Virgulino. Em meados do ano 2000, inicia a parceria com 
Danilo Alves e Daniel Gouvêa para então formar o Trio Gandaiêra.

O Trio Gandaiêra nasce no ano de 2000. Formado por três 
amigos frequentadores de casas de forró de Belo Horizonte - 
Cristiano, Danilo e Daniel, que se unem com o desejo de tocar o 
verdadeiro forró pé-de-serra.

O nosso compromisso é com o forró pé-de-serra. E somos fiéis a ele em todos os cantos e recantos que 
tocamos. Nosso prazer é por o triângulo, o zabumba e a sanfona para tocar, animando festejos, fazendo 
dançar e honrando as origens do forró-pé-de-serra.

Nosso repertório é de mestre. Aliás, de mestres: Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Raimundo Fagner, Trio 
Nordestino, Trio Forrozão, Trio Virgulino, Alceu Valença, Flávio José, Santana, entre outros.

Ao longo desses anos, o Trio Gandaiêra já se apresentou nas principais casas de shows de BH e em 
diversos eventos em cidades do interior de Minas Gerais. Participou também de programas de rádio e 
TV, levando para um público ainda maior a tradição do forró. 

Durante os meses de junho e julho, o Trio se apresenta em diversas festas de são joão, seja em feiras, 
escolas, clubes, associações, empresas, particulares ou outros locais, vivendo e perpetuando essa 
tradição que é uma das mais características da cultura popular brasileira.

Viva o forró!

Danilo Alves – Sanfoneiro do Trio Gandaiêra, herdou seu primeiro acordeon de 
sua tia freira, quando então iniciou o aprendizado e desenvolvimento neste 
instrumento a partir de suas experiências musicais vindas do teclado e violão. 
Idealizador e Dj do Projeto Forró do Lua (Casa de Shows Montanhês, 1999), 
ampliou seu conhecimento sobre os compositores e músicos do forró buscando  
inspiração para enriquecer seu repertório musical . Trabalhou como locutor para 
programas e comerciais de TV e rádio, além de atuar como diretor de criação em 
agências de publicidade. E desde 2009, além de sanfoneiro, trabalha em sua 
própria marcenaria.

Daniel Gouvêa – Triangleiro do Trio Gandaiêra, tem sua formação musical 
atrelada à sua família, onde aprendeu a tocar percussão e violão em casa, em rodas 
de samba canção e MPB. Formado em História e Comunicação, abandonou a 
profissão de jornalista em 2014 para se dedicar à agricultura na região metropolitana 
de BH. Atualmente divide sua atividade como músico com o trabalho no campo. 
Apaixonado pelo forró e pela cultura brasileira, completa a formação simples e 
original do forró pé-de-serra tocando seu triângulo.



Rádio Autêntica FM - Programa Rede Solidária
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Cavalgada Serra do Cipó/MG Feira do Mineirinho

Programa Globo Horizonte - Rede Globo Programa Dedo de Prosa - TV Horizontes

Feira Nacional de Artesanato - Expominas BH

Festa Junina da Lapinha da Serra/MG 

Projeto Identidades Culturais Sesc Palladium
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Feira do Mineirinho – Centenário de Luiz Gonzaga Forró do Ziriguidun com Du Azevedo e Anna Gobel

Tutti Maravilha e Trio Gandaiêra –
Rádio Inconfidência

Comunidade do Açude – 
Dona Mercês e Trio Gandaiêra

Trio Virgulino e Trio Gandaiêra - 
Lapa Multishow

Jornal Minas com a apresentadora Raquel -
Rede Minas
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 Sesc Centro Cultural JK – Circuito Musical A Casa de Cultura - Forró todas as segundas-feiras

RenyParzeweski e Trio Gandaiêra – 
Rádio Inconfidência

Dominguinhos e Trio Gandaiêra – 
Chevrolet Hall Belo Horizonte

Débora Rajão e Trio Gandaiêra – 
Rádio Inconfidência

Trio Nordestino e Trio Gandaiêra
Festival de forró – BH


