
 
PINTURAS DE ANDRÉ GONÇALVES REGRESSAM 

AO CONVENTO DAS TRINAS DO MOCAMBO 
 
 
Inserido no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, o Instituto Hidrográfico realiza uma Exposição subordinada ao tema 
“André Gonçalves e o Ciclo dos Santos Trinitários no Convento das Trinas do 
Mocambo”, através da qual dá a conhecer um conjunto de treze importantes 
pinturas do barroco português, parte das quais exibindo as magníficas molduras 
em talha dourada. 
As obras são da autoria do pintor André Gonçalves e participavam na decoração da 
igreja de Nossa Senhora da Soledade do Convento das Trinas do Mocambo, tendo na 
década de trinta do século passado sido retiradas do seu local de origem e entregues ao 
Convento de Cristo, em Tomar. 
O retorno temporário das referidas obras ao local de origem constitui um acontecimento 
cultural de elevado significado histórico porquanto a sua retirada para efeitos de 
salvaguarda ocorreu há cerca de oito décadas, conservando-se apenas com caráter 
permanente a pintura do teto do coro-baixo representando a coroação da Virgem. 

Ainda, no âmbito das referidas comemorações, o historiador Dr. João Miguel Simões 
profere uma palestra subordinada ao tema da exposição, a qual terá lugar no dia 7 de 
abril, pelas 11h00, no Auditório Duarte Pacheco Pereira, do Instituto Hidrográfico. 
A conferência e a exposição são abertas ao público, podendo esta ser visitada nos dias 
úteis, de 7 a 30 de abril, entre as 10 às 16 horas. Durante o mês de abril, todas as 
publicações sobre o Convento das Trinas à venda na Loja do Navegante do Instituto 
Hidrográfico beneficiam de um desconto de 50%. 

Entre os dias 8 e 30 de abril, as visitas guiadas aos espaços conventuais realizar-se-ão 
diariamente, carecendo apenas de marcação prévia para rp@hidrografico.pt. 
Situado na rua das Trinas, junto ao bairro típico da Madragoa, o Convento das Trinas do 
Mocambo teve a sua origem num aglomerado de casas que, em 1657, foi pelo casal 
flamengo Cornélio Wandali e Martha de Bóz legado por disposição testamentária à 
Ordem Hospitalar da Santíssima Trindade do Resgate dos Cativos. A partir de 1878, 
passou a ser ocupado pelas religiosas da Ordem das Franciscanas Hospitaleiras da 
Imaculada Conceição, que aqui permaneceram até à implantação da República. 
O Instituto Hidrográfico encontra-se instalado no edifício do antigo Convento das 
Trinas do Mocambo desde 1969, altura em que foi desalojado das suas antigas 
instalações na rua do Arsenal na sequência de um violento incêndio ocorrido naquele 
ano. 
Para além da sua missão fundamental que consiste em assegurar atividades relacionadas 
com as ciências e técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação na área militar, e 
contribuir para o desenvolvimento do País nas áreas científica e de defesa do ambiente 
marinho, o Instituto Hidrográfico, órgão da Marinha Portuguesa, preserva e dá a 
conhecer o património que lhe está confiado, nomeadamente participando nas 
comemorações oficiais do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. 
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