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A Comunidade Gebelinense de São Paulo, entidade constituída em 13 de dezembro de 

1992, tem a finalidade de promover encontros de sócios e amigos da comunidade, realizando 
eventos de caráter esportivo, social, cultural e beneficente. A idéia de sua constituição surgiu 
alguns anos antes, quando pessoas originárias de Gebelim, aldeia localizada no Conselho de 
Alfândega da Fé, Distrito de Bragança e Província de Trás os Montes, em Portugal, começaram a 
se reunir informalmente. O movimento evoluiu e o grupo iniciou a promoção de festas típicas, 
que se iniciavam sempre com uma missa em louvor a São Bernardino de Senna, padroeiro da 
Aldeia de Gebelim. 

 
São Bernardino de Senna, que também é o Patrono da Comunidade Gebelinense, nasceu 

na Itália, no dia 7 de setembro de 1380. Com 22 anos, vestiu o hábito de São Francisco de Assis, 
quando iniciou a pregação do evangelho. Morreu com 64 anos de idade e, apenas seis anos 
depois, era canonizado pelo Papa Nicolau V. 

 
Atualmente, a comunidade realiza no mínimo duas festas anuais, uma das quais no mês 

de maio, data em que se relembra a morte de São Bernardino de Senna. A segunda festa ocorre 
sempre no segundo domingo do mês de setembro, data em que acontece a mesma comemoração 
na Aldeia de Gebelim, esta em louvor ao nascimento do Padroeiro. A Comunidade Gebelinense 
de São Paulo possui aproximadamente 450 associados e reúne em suas festas, mais de mil 
pessoas entre membros da comunidade, amigos e moradores da região. O intuito desses encontros 
sempre foi o de congraçamento de todos, inclusive os jovens, filhos dos imigrante gebelinenses. 

 
Ao instituir o Dia da Comunidade Gebelinense, o projeto visa preservar as origens 

daqueles que, vindos da Aldeia de Gebelim, hoje moram em São Paulo. 
 
Ante o exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente 

propositura. 


