
O Museu de Angra do Heroísmo integra desde ja-
neiro a Rede Indústria, História, Património (RIHP), 
que reúne unidades de investigação interessa-

das nos domínios genericamente sintetizados sob a de-
signação Indústria, História, Património.

Estruturada a partir de áreas de saber como a histó-
ria contemporânea e a arqueologia industrial, a história 
da ciência e a tecnologia, o património e a museologia, 
a RIHP integra diversos contributos disciplinares e trans-
disciplinares convergentes com seus objetivos e ações, 
nomeadamente os associáveis à sociologia e à antropo-
logia, à economia e à geografia, à gestão e à psicologia, 
conferindo-lhe uma dimensão efetivamente interdiscipli-
nar.

A RIHP pretende constituir um espaço de reflexão e 
debate interdisciplinar e visa promover o desenvolvimento 
de atividades de instituições, organizações e indivíduos, 
portugueses e estrangeiros que se interessem pela in-
dústria, enquanto realidade social global determinante na 
história do mundo contemporâneo, nomeadamente na 
sua relação com o desenvolvimento económico e social, 
compreendendo o património cultural imaterial e material.

A RIHP considera como objetos de interesse os fe-
nómenos da industrialização, da desindustrialização e da 
reindustrialização; da inovação e do empreendedorismo, 
reconhecendo-os e interpretando-os no contexto his-
tórico e geográfico em que se inscrevem. A esse nível, 
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pretende estimular as relações entre a Universidade e a 
sociedade em geral, designadamente associando insti-
tuições não universitárias, prosseguindo o propósito da 
promoção e divulgação do conhecimento e da cultura 
histórica e patrimonial e estimulando a sua preservação e 
salvaguarda no contexto de cidadania ativa e responsa-
bilidade social. 

Esta rede constituiu-se em 2012, partir da iniciativa 
do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Sé-
culo XX da Universidade de Coimbra, do Centro de Es-
tudos de História e Filosofia da Ciência e do Centro de 
Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória 
da Universidade do Porto.

A integração do Museu de Angra do Heroísmo na 
RIHP é explicada pelo fato do acervo desta instituição 
integrar maquinaria, documentação e peças de natureza 
vária que documentam a existência de diferentes indús-
trias terceirenses,  como é o caso da Fábrica de Tabaco 
Âncora, em cujas antigas instituições se encontra insta-
lado o Serviço Educativo do MAH. A história da indús-
tria tabaqueira nos Açores e na Ilha Terceira, e o historial 
desta fábrica em particular foram alvo de edição de um 
desdobrável recentemente editado pelo Museu de Angra 
do Heroísmo.
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