
                                                                                                          
 

 

Voto de Pesar pelo falecimento de Isabel Gentil 

 

Faleceu no passado dia 9 de Fevereiro Maria Isabel Gentil Penha Ferreira. Nascida em Lisboa a 4 de Julho de 

1940 na freguesia do Campo Grande, Isabel Gentil concluiu os estudos liceais no Colégio Sagrado Coração 

da Maria tendo em seguida ingressado no Curso de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, que frequentou 

entre 1961 e 1966. 

Foi no entanto na vertente da tradução que fez a sua vida profissional, traduzindo do francês inúmeros livros 

em especial na área da Filosofia. Trabalhou junto da Comissão Nacional para as Comemorações dos 

Descobrimentos Portugueses, tendo participado na edição, tradução e publicação de vários livros, tais como 

“O Roteiro Das Cousas Do Achem De D. João Ribeiro Gaio : Um Olhar Português Sobre O Norte De Samatra 

Em Finais Do Século XVI”, “Biombos dos Portugueses” ou “Há 500 anos: Balanço de três anos de 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses”, entre outros. 

Em 2007 integrou o movimento Cidadãos por Lisboa tendo sido candidata à Câmara Municipal de Lisboa em 

2007 e à Assembleia Municipal de Lisboa em 2009, 2013 e 2017, tendo participado ativamente nas várias 

campanhas eleitorais autárquicas e exercido por diversas vezes, em regime de substituição, o cargo de 

Deputada Municipal Independente dos Cidadãos Por Lisboa nesta Assembleia Municipal. 

Isabel Gentil, vítima de doença prolongada, sempre encarou tanto a vida como a sua doença com humor e boa 

disposição, mesmo nos momentos mais difíceis. Uma mulher de causas, foi sempre uma ativista em prol dos 

direitos humanos e da cidadania. A sua dedicação ao movimento Cidadãos por Lisboa foi incansável e a sua 

presença foi sempre uma constante.  

Assim, os Deputados Municipais Independentes do movimento Cidadãos Por Lisboa propõem que a 

Assembleia Municipal de Lisboa, reunida a 12 de Fevereiro de 2019, preste homenagem a Isabel Gentil e 

manifeste o seu mais profundo pesar, guardando um minuto de silêncio e apresentando condolências à família 

e amigos. 

 

 

Os Deputados Municipais  
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