
O Cinema Trindade vai voltar a abrir as portas. A
Nitrato Filmes vai gerir uma sala que quer ser
referência no Porto

O Cinema Trindade vai voltar a ganhar vida. Será
pelas mãos da Nitrato, uma distribuidora de
cinema de Santa Maria da Feira. O Porto ganha
mais uma sala de cinema depois de anos de uma
oferta cinematográfica muito escassa. Serão duas
salas com abertura provável no começo de
novembro.

Américo Santos, da Nitrato, revela ao DN que é um projeto já com
algum tempo e que recentemente avançou. "Estamos a devolver
um cinema à cidade, algo que queremos muito que se transforme
num sentimento de pertença de toda a comunidade, isto é, que
cada cadeira do cinema seja o espaço de ação de cada um para
afirmar um projeto que pretende contribuir para o
ressurgimento do cinema na Baixa."

Em breve, o executivo de Rui Moreira vai comunicar um novo
projeto de cultura em que este projeto será também parceiro. Os
cinemas surgem numa altura em que, aos poucos, a cinefilia da
cidade é reerguida, não só pelas sessões Há Cinema na Baixa, do
Porto/Post/Doc, onde semanalmente no Passos Manuel e no
Rivoli são exibidas propostas de cinema de arte e ensaio, bem
como antestreias abertas ao público no Rivoli da distribuidora

Cinema
28 DE SETEMBRO DE 2016
00:20

Rui Pedro Tendinha

5sh2

o 6534 PARTILHAS

i ENVIAR POR EMAIL

y IMPRIMIR

Temas
PORTO

Finalmente a Baixa do Porto vai ter cinema
a tempo inteiro

Obras decorrem no interior do número 412 da Rua do Almada  |  LEONEL DE

CASTRO/GLOBAL IMAGENS

4

Cinema A chama
não muita intensa
do cinema de
desastre

b

Cinema Cegonhas:
a nova história
antiga das aves que
trazem os bebés

PUB

w Artes FINALMENTE A BAIXA DO PORTO VAI TER CINEMA A TEMPO INTEIRO 7 > 6 u

b

Cinema - Finalmente a Baixa do Porto vai ter cinema a tempo inteiro http://www.dn.pt/artes/interior/finalmente-a-baixa-do-porto-vai-ter...

1 de 5 16/10/03 13:09



quase na sua terceira edição, vem confirmar. O Porto, além deste
circuito, só tem um complexo de salas num centro comercial ao
lado do Estádio do Dragão e a pequena sala do Campo Alegre que
efetua poucas sessões.

A passagem da distribuição para a exibição é vista com
normalidade pela Nitrato, cuja estrutura é a mesma que assegura
outro festival muito celebrado a norte, o Luso--Brasileiro de
Santa Maria da Feira: "A distribuição e a exibição muitas vezes
andam a par. Nesse sentido, achamos interessante dar esse
passo para podermos trabalhar os filmes com outra dimensão.
Porém, a decisão de fundo, não advém tanto da necessidade da
Nitrato se tornar exibidora, mas antes da particularidade do
Cinema Trindade, que é uma sala de cinema na Baixa do Porto,
daí que a questão da localização influiu claramente na nossa
decisão. Entendemos que a atual movida da Baixa do Porto tem
fome de cinema, por isso achamos que era a altura de
avançarmos com projeto desta natureza." Américo Santos
salienta ainda que o Trindade passará a ser o único cinema em
exclusivo a operar no centro da Invicta. Quanto ao orçamento
para este ressuscitar, os números não são revelados, mas
sabemos que as antigas cadeiras foram recuperadas. As obras
decorrem neste momento: "Foi necessário efetuar obras de
modernização das salas, adaptá-las ao atual padrão da exibição
cinematográfica, ou seja, dotá-las de projetores digitais e
equipamento de som de grande qualidade. Tudo foi feito com
investimento próprio da Nitrato, mas estamos a desenvolver
esforços para estabelecer parcerias e captar apoios."

Dezasseis anos depois, os dois ecrãs vão voltar a ganhar vida com
uma programação que numa das salas poderá ter diversos filmes
em diversas sessões, com destaque para o cinema português. A
sala 2 estará aberta a uma programação de associações,
entidades ou mesmo outros festivais - basta propor. Ou seja, uma
sala para fazer experiências mas também exibir o novo cinema
de qualidade que chega de diversas distribuidoras, tal como
acontece com o modelo do Ideal, em Lisboa.

"O Cinema Trindade é uma referência da cidade do Porto, devido
ao trabalho desenvolvido pela Neves & Pascaud ao longo dos
tempos na cidade. Tem uma identidade e é extremamente
conhecido, quer em termos de história quer em termos de
localização. Aliás, estes são fatores importantes que
pretendemos aproveitar ao nível do funcionamento. Ter uma
estação de Metro quase à porta é um verdadeiro luxo e uma
grande mais-valia para o espaço e para o público", acrescenta o
novo proprietário, que apenas lamenta não conseguir abrir as
salas a tempo da estreia a 20 de outubro, do premiado O
Ornitólogo, de João Pedro Rodrigues. O DN sabe que um dos
filmes de inauguração poderá ser Ornamento e Crime, film noir
do vimaranense Rodrigo Areias.

Américo Santos deixa um desejo para esta reabertura:
"Queremos um espaço em permanente estado de euforia cinéfila.
Em suma, vamos desenvolver uma programação regular que
assume um carácter de acontecimento constante." Nestes dias,
quem passar pela Rua do Almada ainda nem vai perceber que em
breve vai renascer ali um cinema. A porta número 412 vai ter em
breve uma novíssima entrada. A nova vida do Trindade não vai
ser só bingo...
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