
 

 

Moção de Louvor  

Cinema Ideal pelo Prémio  

“Europa Cinemas – Melhor Empreendedor 2016” 

 

 

O Cinema Ideal, instituição cultural presente no território da Freguesia da 

Misericórdia, venceu o “Prémio Europa Cinemas – Melhor Empreendedor 2016”. 

O Cinema Ideal, inicialmente “Salão Ideal”, foi inaugurado em 1904, por João 

Freire Correia, sendo a mais antiga sala de cinema da cidade de Lisboa. Situado 

na Rua do Loreto, junto ao Largo Luís de Camões, o “Salão Ideal” começou por 

passar fitas mudas até ter sido adquirido, em 1908, por Júlio Costa e João 

Almeida que levaram a cabo obras no espaço, que abriu renovado ainda no 

mesmo ano. Um ano depois, a sala passou a exibir fitas faladas.  

A 30 de outubro de 1976, o “Cinema Ideal” encerraria portas para reabrir dois 

anos mais tarde sob o nome de “Cine Camões”. De novo encerrado, a 

emblemática sala reabriu algumas décadas mais tarde, nos inícios dos anos 90, 

agora com o nome de “Cine Paraíso”. Voltou a ser fechado nos inícios dos anos 

2000.  

O espaço voltou a abrir no ano de 2004, novamente sob a nomenclatura “Cinema 

Ideal”, tendo sofrido um profundo trabalho de renovação e recuperação que deu 

origem não apenas a uma nova sala de cinema mas também a um espaço de 

animação cultural.  

A Europa Cinemas distingue, desde 2002, as salas de cinema que, por uma razão 

ou por outra, se distingam das restantes, tendo este ano premiado do “Cinema 

Ideal” com o Prémio de Melhor Empreendedor 2016, galardão que reconhece o 

sucesso do “Cinema Ideal” em Lisboa. 

O “Cinema Ideal” é a sala de cinema mais antiga da cidade de Lisboa e está 

presente no coração da Freguesia da Misericórdia e lá vive a história de muitas 



personalidades que por ali passaram e deram vida ao local. O “Cinema Ideal” 

teve e tem por isso um papel importante na divulgação da cultura e das artes, 

principalmente no que diz respeito à produção cinematográfica independente. 

 

 

A Assembleia de Freguesia da Misericórdia, reunida em 13 de Dezembro 

de 2016: 

 

1- Louvar a atribuição do “Prémio Europa Cinemas – Melhor 

Empreendedor 2016” ao Cinema Ideal. 

 

 

 

 

Lisboa, 13 de Dezembro de 2016 

 

As/Os eleitas/os do PS na Assembleia e Junta de Freguesia da Misericórdia 


