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A “Escola de Extremos” em Portugal
—“Extremistas” num Extremo da Europa

Authors: M. Ivette Gomes
– CEAUL and DEIO, FCUL, Universidade de Lisboa, Portugal

(ivette.gomes@fc.ul.pt)

(Palestra aquando da Cerimónia de Imposição de Inśıgnias a Professores Eméritos da
Universidade de Lisboa, 25 de Setembro de 2017)

Boa tarde a todos. Um obrigada pela vossa presença e um obrigada antecipado
pela vossa paciência para me ouvirem falar, essencialmente sobre A “Escola de Extremos”
em Portugal (ou “Extremistas” num Extremo da Europa). Para mais detalhes, veja-se,
Gomes (2005; 2007; 2013), Hall et al. (2007). Esta minha intervenção pode-se resumir
em 3 palavras: AGRADECIMENTO, ORGULHO e HUMILDADE.

1. AGRADECIMENTO

O meu profundo agradecimento

— a todos os Presentes, e também aos que me enviaram e-mails, justificando a sua
não presença,

— à Famı́lia e aos Amigos, aos meus Alunos, Colegas e Professores,
— ao Departamento de Estat́ıstica e Investigação Operacional (DEIO), representado

pelo seu Presidente, Professor Lúıs Gouveia, mas sem poder deixar de referir dois
outros elementos do DEIO, o Professor Feridun Turkman, principal promotor do
meu nome para esta imposição de inśıgnias, e a Professora Isabel Fraga Alves, que
apesar das suas muitas tarefas, de imediato aceitou preparar um biografia minha
e avançar com o meu elogio,

— à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL e Ciências ULisboa),
representada pelo seu Director, Professor José Artur Martinho Simões,

— à Universidade de Lisboa (ULisboa), representada pelo seu Magńıfico Reitor, Pro-
fessor António Cruz Serra.

Tudo aquilo que nos rodeia é sem dúvida uma fusão de Determinismo e Acaso.
Muitas vezes ouvi a minha mãe dizer que quando o meu avô materno (que morreu
quando eu tinha 5 meses) me acariciava os pés, eu ia separando os dedos, e ele dizia:
“esta menina gosta de contar, vai de certeza para a Escola Politécnica”. Será esta a
parte de Determinismo que misturada com o soberano Acaso me fez escolher o curso de
Matemática Pura, onde professores de um mérito excepcional estão sem dúvida na génese
do sucesso profissional que consegui.

Recordo com saudade as aulas impecavelmente organizadas do Professor Dias
Agudo e da Professora Lúısa Galvão. Mas também as aulas esfuziantes de imprevisto
e criatividade do Professor Santos Guerreiro, em que se assistia à construção da Ma-
temática, quando ele mostrava porque é que era necessário adicionar alguma hipótese
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para se conseguir demonstrar um resultado. Tive ainda o benef́ıcio de ser aluna do Pro-
fessor Vicente Gonçalves, no último ano em que deu aulas. E de ter tido épicos cursos
de Teoria das Distribuições e de História do Pensamento Matemático dados pelo Profes-
sor Sebastião e Silva, que só terminava as aulas quando entendia (ou estaria exausto),
pelo que nas manhãs dessas teóricas, que começavam às 9:00, não era permitido marcar
outras aulas, e ele chegava a mandar vir bolos da pastelaria Cister para enganar a fome
dos alunos . . .

Deixei para derradeiro destaque dois professores que me puxaram para a inves-
tigação: o Professor Almeida Costa, que estimulou uma breve passagem por estudos mais
aprofundados de Álgebra, e que decerto eu desiludi, porque recusei um seu convite para
ir para os Estados Unidos e aceitei um outro convite do Professor Tiago de Oliveira
para ingressar no corpo docente da Matemática Aplicada, naquela fase feliz de expansão
das universidades que Veiga Simão acarinhou, e onde tive logo de preparar cadeiras de
Simulação (sem nunca ter previamente usado um computador . . . ), de Processos Es-
tocásticos e de Teoria da Probabilidade.

Como Assistente, entre 1971 e 1975 (ano em que fui para o Reino Unido) os meus
laços de amizade com a Helena Barroso, a Eugénia Graça Martins e a Antónia Amaral
Turkman são das consequências do trabalho conjunto de Acaso e Determinismo que
engrandeceram a minha vida.

O Acaso também deve ter jogado uma parte importante quando comecei a ser má
para o meu aluno, Dinis Pestana, que viria a ser o meu marido: não deixei a Professora
Fátima Fontes de Sousa dar-lhe um 20 em Processos Estocásticos, porque ele faltava sis-
tematicamente às aulas. . . (deve ter aprendido a lição, porque há mais de quatro décadas
não dá faltas em casa!).

Em Agosto de 1975 nasceu o meu filho, e em Outubro, o Dinis e eu fomos para
Sheffield fazer o Doutoramento, com bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, a quem
agradeço o financiamento durante esses três anos de investigação. Fazer um Doutora-
mento com um filho bebé e no estrangeiro só foi posśıvel devido ao apoio sem reservas de
minha mãe, que foi tão mãe do meu filho quanto eu. O meu marido costuma dizer que
ela é a única pessoa que lhe transmitiu a ideia de Santidade. Ela é que foi verdadeira-
mente Emérita. . . “É-se grande pelo coração, dizia Selma Lagerlöf, e a frase aplica-se-lhe
inteiramente.

O meu Doutoramento, sob a orientação de Clive Anderson, a quem muito agradeço,
foi conferido em Dezembro de 1978 (Gomes, 1978). E a excelência dos alunos de Doutora-
mento que tenho tido, a quem também agradeço do fundo do coração, é na realidade algo
que muito me orgulha. Não faria sentido enumerar todos os alunos de Doutoramento que
orientei . . . Vou apenas referir alguns, com quem tem havido um percurso de investigação
mais continuado.

Destaco em primeiro lugar a Isabel Fraga Alves (Fraga Alves, 1992), com quem
continuo a trabalhar e a publicar. Aproveito também para lhe agradecer a apresentação
que aqui fez do meu trabalho, bem como a que fez no EVT 2013 (Extremes in Vimeiro To-
day), conferência de que tornarei sem dúvida a falar. Agradeço-lhe ainda a apresentação
do meu trabalho quando, também em 2013, a Sociedade Portuguesa de Estat́ıstica (SPE)
me conferiu o prestigioso Prémio Carreira. Outros alunos de Doutoramento com quem
tenho tido colaboração continuada são a Fernanda Figueiredo (Figueiredo, 2003), da
Universidade do Porto, o Frederico Caeiro (Caeiro, 2006), da FCT/UNL, e a Ĺıgia
Henriques-Rodrigues (Henriques-Rodrigues, 2009), actualmente professora no Instituto
de Matemática e Estat́ıstica (IME), Universidade de São Paulo. Um dos alunos mais
notáveis, mas também dos mais “fechados”, que orientei foi o Orlando Oliveira (Oliveira,
2003), extraordinário como investigador e como docente. Infelizmente faleceu um mês
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depois de defender o seu Doutoramento, que com o seu humor peculiar tinha intitulado In
Extremis. A velocidade de convergência para leis extremais foi central na investigação da
Lúısa Canto e Castro (Canto e Castro, 1992), a minha segunda aluna de Doutoramento,
com quem tenho recentemente revisitado o comportamento pré-assintótico de extremos
em Fiabilidade, em estreita colaboração com duas “netas” cient́ıficas.

Estat́ısticas Ordinais e Extremos tem sido a minha área principal de trabalho.
Mas as responsabilidades docentes e a orientação de alunos pós-graduados levaram-me a
outras áreas, de entre as quais menciono:

— Controlo Estat́ıstico da Qualidade, em que orientei a Fernanda Figueiredo, já atrás
referida, e com quem continuo a publicar, não só nesta área, mas também na área
de Extremos, e

— Estat́ıstica Computacional e Simulação, em que co-orientei a Maria João Martins
(Martins, 2001), professora no Instituto Superior de Agronomia (ISA), também
com intervenção activa na área de extremos.

Esta co-orientação tornou-me também muito próxima da sua mentora no ISA, a Manuela
Neves, a quem agradeço a amizade e a publicação de trabalhos conjuntos na área de
Extremos.

2. ORGULHO

Entre outras coisas, tenho orgulho pela minha Carreira Académica e todos os meus
Alunos, pela excelência dos meus Alunos de Doutoramento, pela ajuda na formação de
um grupo na área de Controlo Estat́ıstico da Qualidade, já com trabalho reconhecido
internacionalmente, e por uma ajuda ainda mais intensa para a formação e o reconheci-
mento internacional da “Escola de Extremos” em Portugal . . .

A ânsia de publicação era reduzida na altura em que trabalhei para Doutoramento,
em Sheffield, algo que considero ter sido benéfico. Na realidade, dois dos resultados
mais relevantes contidos na minha tese de Doutoramento, defendida em 1978, só foram
publicados em 1981 e 1984. Esses resultados foram:

• Determinação da distribuição conjunta das estat́ısticas ordinais de topo e seus
concomitantes (Gomes, 1981);

• Estudo da velocidade de convergência e comportamento pré-assintótico de su-
cessões de extremos (Gomes, 1984).

Este segundo resultado esclareceu uma questão levantada por Sir Ronald Fisher, no seu
trabalho seminal com Tippett, de 1928 (Fisher & Tippett, 1928). E esclarecer uma
questão que ao longo de 50 anos tinha sido abordada com êxito limitado por vários
especialistas, colocou-me no radar de atenção de alguns dos gurus na área, nomedamente
Herbert David, Janos Galambos, Laurens de Haan, Ross Leadbetter.

De regresso a Lisboa, em 1979 fui encarregada pelo Professor Tiago de Oliveira de
lançar no grupo de Lisboa uma área então emergente, a Estat́ıstica Computacional, área
actualmente bem estabelecida no DEIO. Na altura éramos muito poucos, e para reforçar
a licenciatura em Matemática Aplicada, fui também regente de Processos Estocásticos, de
Controlo da Qualidade e de Inferência Estat́ıstica. Além disso, para se instituir o Mes-
trado em Probabilidade e Estat́ıstica, ensinei Análise Preliminar de Dados, Estat́ısticas
Ordinais, Simulação, Estat́ıstica Não Paramétrica, . . . . E esta diversidade de áreas de
docência abriu-me sem dúvida novas perspectivas de investigação.
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Para além de Tiago de Oliveira, que infelizmente faleceu em 1992, e de eu própria,
juntou-se a nós o Feridun Turkman, com o grau de Ph.D. obtido em Sheffield em 1980
(Turkman, 1980), na área de Extremos em Processos Estocásticos, e sob a orientação de
Morris Walker. Embora nunca se tenham assumido como elementos nesta área, considero
que o Dinis Pestana e a Antónia Amaral Turkman têm também tido um papel de relevo
na construção deste grupo, com a co-autoria de artigos relevantes na área.

Em meados de 1981, enveredámos pela organização do “NATO Advanced Statisti-
cal Institute (ASI) on Statistical Extremes and Applications (SEA 1983)”, que decorreu
no Vimeiro, no Verão de 1983, desde 31 de Agosto até 14 de Setembro. Vieram a esse
encontro nomes sonantes na área de Extremos. Esta era a única fotografia que eu tinha
do encontro do Vimeiro em 1983.

Mas a fotografia do website da EVA 2013 é bem melhor—e com o Feridun

Coloco em seguida fotografias “desfocadas” dos organizadores,
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e dos “organizadores sombra”:

No livro associado, editado por Tiago de Oliveira (Tiago de Oliveira, 1984), em
memória de Émile Gumbel, podem-se encontrar artigos desses investigadores, de que
refiro só alguns dos convidados mais relevantes, Clive Anderson, Paul Deheuvels, Janos
Galambos, Laurens de Haan, Ross Leadbetter, Georg Lindgren, James Pickands III, Sid
Resnick, Holger Rootzén, Masaaki Sibuya, Jef Teugels, Ishay Weissman. Mas na própria
lista de autores de artigos contribúıdos podemos encontrar nomes como os de Richard
Davis, Anthony Davison, Jürg Hüsler e Rolf Reiss . . . . No Prefácio deste livro pode-
se ler: “ the narrow and shallow stream (of extremes) gained momentum and is now
a huge river, enlarging at every moment and flooding the margins. E Tiago de Oliveira
termina o Prefácio com agradecimentos aos elementos do recém formado Departamento de
Estat́ıstica Investigação Operacional e Computação (DEIOC) da FCUL, dizendo: “. . . it
is a very good group that crossed the desert during the organization time and continues
to work on. . . ”

Na altura a comunidade de “extremistas” apenas despontava. Foram quinze dias
de intenso intercâmbio de ideias, que renovaram o meu entusiasmo pela Teoria de Valores
Extremos e Aplicações. E, tal como referi em Gomes (2007), o desenvolvimento da
“Escola de Extremos” em Portugal teve sem dúvida como grande responsável a obra
cient́ıfica de Tiago de Oliveira na área. Na Estat́ıstica de Extremos, essa investigação
centrava-se essencialmente em modelos de ı́ndole paramétrica, e foi também nesse campo
que eu comecei, aquando da minha estadia em Sheffield entre 1975 e 1978. Mas a Teoria
dos Valores Extremos tem-se desenvolvido rapidamente nas últimas décadas devido à sua
importância na avaliação de riscos catastróficos nas mais variadas actividades humanas
(Dinâmica de Populações, Economia, Finanças, Indústria, Saúde, Seguros . . . ). Por isso
nos congratulamos com o importante impacte internacional do “extremismo” português,
cujo sucesso será decerto cada vez mais viśıvel.

Nesse já lonǵınquo 1983, a investigação em Matemática era habitualmente mais
solitária do que actualmente. Ainda não estava institúıda a moda de colaborações in-
ternacionais. De qualquer modo a publicação de trabalhos conjuntamente com Martin
van Montfort, com um primeiro artigo em 1985 (van Montfort & Gomes, 1985) e um
segundo em 1986 (Gomes & Montfort, 1986), e a minha colaboração com Laurens de
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Haan, com um primeiro artigo em 1999 (Gomes & de Haan, 1999), seguido de muitos
outros, foram decerto uma consequência auspiciosa desse longo congresso. Atrevo-me
hoje a dizer que a organização deste encontro de duas semanas, com dois fins de semana
inclúıdos e repletos de programa social, embora me tivesse traumatizado de tal modo que
só a partir de 1999 me atrevi a organizar outras conferências em Portugal, constitui o
marco de lançamento daquilo que penso poder hoje considerar-se a “Escola de Extremos”
em Portugal, com uma vida activa de mais de 30 anos. E tal facto é reconhecido inter-
nacionalmente: Desde 2009, graças a Richard Davis, um dos nomes sonantes da área, e
organizador do EVA 2009, a 6th International Conference on Extreme Value Analysis, a
conferência SEA 1983, tem sido intitulada EVA–0. Mais ainda: Na página do EVA 2013,
Shanghai, pode-se ler, ‘. . . It has been 30 years since the so-called zero-th EVA conference
took place in 1983 in Vimeiro, a small town near the beach in Portugal . . . ’ E não posso
de forma alguma esquecer o papel que o Feridun Turkman e a Margarida Brito (Uni-
versidade do Porto), com tese de Doutoramento defendida na Universidade de Paris VI
(Brito, 1987), sob a orientação de Paul Deheuvels, partilharam comigo no lançamento
da já várias vezes internacionalmente intitulada “Portuguese School of Extremes”.

A partir do ińıcio dos anos 80, o investimento inspirado pela reforma de Veiga
Simão começou a frutificar em Portugal, no sentido em que se criaram grupos com a
massa cŕıtica que permitiu que a par de Doutoramentos nos melhores centros estrangeiros,
começasse a ser “banal” orientar Doutoramentos em Portugal. A primeira doutorada em
Extremos em Portugal, a Teresa Alpuim (Alpuim, 1989), da FCUL, foi orientada por
mim, seguindo-se pouco depois a Manuela Neves (Neves, 1990), do Instituto Superior
de Agronomia (ISA), orientada por J. Tiago de Oliveira. Seguiram-se a Lúısa Canto
e Castro e a Isabel Fraga Alves, em 1992, ambas da FCUL, já atrás referidas, e com
doutoramentos sob minha orientação. Este foi o começo do “extremismo” português.

E o EVT 2013 (Extremes in Vimeiro Today), organizado pelas minhas colegas e
grandes amigas, Antónia Amaral Turkman, Isabel Fraga Alves e Manuela Neves, para
recordar os 30 anos do encontro do Vimeiro em 1983, encheu-me o coração. Dos 40
participantes no SEA 1983, 30% eram jovens, mas só 10 (25%) eram mulheres, 7 das
quais alunas de Doutoramento em Portugal. E dos 81 participantes no EVT 2013, mais
de 50% eram mulheres, sendo superior a 40% o número de jovens, algo muito promissor
para o futuro da área. . . embora fosse reduzido o número de alunos de Doutoramento
em Portugal . . . Como já disse anteriormente, a excelência dos alunos de Doutoramento
que temos tido é na realidade o que mais tem contribúıdo para a internacionalização da
“Escola de Extremos” em Portugal, sendo algo em que se tem de continuar a investir.

E não posso deixar de referir também a importância da co-orientação de alunos
estrangeiros pós-graduados, das Universidades de KULeuven, Siegen, Marne-la-Vallée,
Pierre-et-Marie-Curie, Montpellier, Charles University Prague, entre outras.

Com o passar dos anos, e o avolumar de publicações, a colaboração com investi-
gadores de outros páıses tem tido um grande incremento. Na área de Extremos, e entre
aqueles com quem tenho publicado destaco: Jan Beirlant e Björn Vandewalle (KULeu-
ven), Armelle Guillou (Univ. de Strasbourg), Laurens de Haan (Erasmus Univ. Rotter-
dam), Victor Leiva e Camilo Lillo (Pontificia Univ. Católica de Valparáıso), Bangalore
Manjunath (Hyderabad Univ.), Mark M. Meerschaert (Michigan State Univ.), Martin
A.J. van Montfort (Agricultural Univ. Wageningen), Liang Peng (Georgia Institute of Te-
chnology), Rolf-Dieter Reiss e Michael Thomas (Siegen Univ.), Milan Stehĺık (Johannes
Kepler Univ. Linz), Tertius de Wet (Stellenbosch University).

O meu envolvimento na publicação cient́ıfica é uma outra fonte de satisfação. Te-
nho sido co-editor de diversas revistas cient́ıficas de relevo desde 1994, de que meramente
menciono a Portugaliae Mathematica (1994-2001), e mantenho-me como Editor Asso-
ciado do Chaotic Modeling and Simulation (CMSIM), desde 2011, do Extremes (2015-
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2018) e de Estadistica: Theory and Methods, IASI (Inter American Statistical Institute)
(2014-2018). E sou Editor-Chefe da REVSTAT, desde 2003, com fim de mandato em
2018, tendo conseguido colocar esta revista, editada pelo Instituto Nacional de Estat́ıstica
(INE), entre as revistas prestigiadas de Estat́ıstica, com factor de impacto no ISI Web
of Knowledge a partir de 2007.

As homenagens dos meus pares foram dos momentos mais empolgantes da minha
carreira. Foram-me dedicados os congressos: 7th International Conference on Risk As-
sessment (ICRA7) at NEIU, Chicago, 2017, Extremes in Vimeiro Today (EVT 2013),
CEAUL and SPE, Vimeiro, 2013, 5th Workshop on Statistics, Mathematics and Com-
putation: Methods and Applications, ISLA-Santarém, CEAUL and IPT, Faro, 2011.
Fui eleita Vice-Presidente do International Statistica Institute (ISI) em 2015. Foi-me
atribúıdo o Prémio Carreira pela SPE, em 2013, honra que partilho com o estimado de-
cano dos estat́ısticos portugueses, Professor Bento Murteira, com o Dinis Pestana e com
a Antónia Amaral Turkman.

Após um interregno de cerca de 15 anos, desde 1983 até 1999, nestas duas últimas
décadas, eu própria e outros investigadores portugueses temos sido prof́ıcuos na orga-
nização de conferências internacionais na área de Extremos, com a inclusão da área de
Análise de Risco. As 5 organizações referidas em Gomes (2007) passaram agora a 16, a
seguir mencionadas: Workshop on Statistical Modelling—Extreme Values and Additive
Laws, Estoril, 1999; Workshop on Extreme Values and Resampling Techniques, Coim-
bra, 2002; Workshop on Extremes, Risk and Resampling Techniques, Novembro 20–23,
Tomar, 2003; EVA 2004: Third International Symposium on Extreme Value Analysis:
Theory and Practice, Aveiro, 2004; Extremes Day in Honor of Laurens de Haan: Ex-
tremes, Risk, Safety and the Environment, Lisboa, FCUL, 2006; SEER 2007: Statistical
Extremes and Environmental Risk, Lisboa, 2007; Workshop on Risk and Extreme Values
in Insurance and Finance, Lisboa, 2011; Workshop on Multivariate and Spatial Extre-
mes: WMSE.2011, Univerisade da Beira Interior, Covilhã, 2011; Symposium on Recent
Advances in Extreme Value Theory, Lisboa, 2013; 5th International Conference on Risk
Assessment, Tomar, 2013; Workshop EVT—Extremes in Vimeiro Today, in honour of
Ivette Gomes, Vimeiro, 2013; KLIMATEXT: International Conference on Precipitation
Extremes in a Changing Climate, Technical University of Liberec, Hejnice, 2013; CIRM
International Conferences on Extreme Value Theory and Laws of Rare Events, Marselha,
2014; 6th International Conference on Risk Analysis, ICRA 6 / RISK 2015, Barcelona
2015; ] 7th International Conference on Risk Assessment, in honour of Ivette Gomes,
Chicago, 2017; Satellite Meeting ISI-CRA (International Statistical Institute—Committee
on Risk Analysis), in honour of Professor David Banks, jointly with 10th Workshop on
Statistics, Mathematics and Computation, Lisboa e Portalegre, 2017.

Têm sido cada vez mais diversificados os temas da área de Extremos investigados
em Portugal. Para além de um grupo forte a trabalhar na área de Estimação Semi-
paramétrica de Parâmetros de Acontecimentos Raros, temos ainda grupos fortes nas
vertentes de Escolha Estat́ıstica de Modelos Extremais, Extremos e Modelação de Risco,
Extremos e Ambiente, Extremos em Sistemas Dinâmicos, Extremos de Sucessões Depen-
dentes Univariadas, Multivariadas e Multi-Dimensionais, Extremos Espaciais e, a t́ıtulo
de previsão, espero que surja em breve um grupo de Extremos em Genética.

Face aos resultados apurados sou levada a crer que a nossa “Escola de Extre-
mos” tem na realidade crescido de forma salutar. Contabilizei, nestas últimas 3 décadas,
mais de 40 teses de Doutoramento na área ou em áreas muito afins, escritas por investi-
gadores portugueses. E o número actual de alunos de Doutoramento e Mestrado na área,
embora não tão elevado como uma década atrás, promete ainda o alargamento do grupo
num futuro próximo. A dinâmica de publicação tem sido bastante elevada, nitidamente
acima dos padrões médios internacionais, mas espero que ainda melhore nos próximos
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anos. Convém ainda registar que a nossa Escola de Extremos, apesar da elevada con-
tribuição a ńıvel internacional, não tem descurado a publicação a ńıvel nacional. Esse
contributo pode ser atestado pelas publicações de artigos em português, nas diferentes
colectâneas de texto editadas pela SPE, desde 1992. É ainda de referir que Laurens de
Haan, um dos gigantes da área, veio trabalhar para Portugal há mais de uma década,
inserindo-se no CEAUL. Foi-lhe conferido o t́ıtulo de Doutor Honoris Causa da Univer-
sidade de Lisboa, em 2000. E em 2013, também outro gigante da área, Ross Leadbetter,
honrou a Universidade de Lisboa ao aceitar a mesma distinção, pois sem dúvida, e tal
como escrevi em 2013 na Info-Ciências Digital (Gomes, 2013), “. . . quando a universidade
honra investigadores desta importância está também a honrar-se”.

Aborreci-vos longamente com um relato de actividades de investigação. Mas a
actividade docente proporcionou-me porventura ainda maiores satisfações, porque con-
tribuir para acender a chama da curiosidade intelectual e gosto pela descoberta é a maior
contribuição que se pode dar para esse empreendimento coletivo que é a Ciência. Por
isso, e tal como atrás referido, as minhas obrigações docentes em pós-graduação foram as
que me deixaram recordações mais indeléveis de alunos, muitos dos quais são atualmente
distintos colegas, na Universidade de Lisboa ou noutras.

Anoto porém que a docência a ńıvel de licenciatura tem uma frescura e encanto
inigualáveis, de que sinto alguma falta, e prestam-se também a surpresas inesquećıveis,
nomeadamente pelo humor que por vezes se alia ao inesperado. Recordo por exemplo
que “ralhei” com a Teresa Alpuim numa oral de Processos Estocásticos por ela não saber
calcular o volume de uma esfera, e que passados uns dias fui presenteada com uma
monografia intitulada “Esferas, Esferinhas e Esferetas” em que o rigor da dedução era
temperado pela ligeireza e quase atrevimento das frases. Não recordo o nome de uma
outra aluna, daquelas que a vida levou a tirar uma licenciatura com abandonos e retornos,
e que veio a ter uma cadeira mais avançada de Estat́ıstica, daquelas em que importantes
resultados admitem excepções, cuja probabilidade é, no entanto nula, ou seja, em que
a convergência quase certa é usualmente considerada. Nessa frequência acidentada do
curso alguma coisa se perdeu e essa aluna tinha algumas lacunas de conhecimento. Um
dia interpelou-me dizendo: “A Professora parece saber tanto, por isso fico confusa por
estar sempre com dúvidas sobre o que ensina”. Confusa fiquei então eu, pelo que indaguei
porque é que ela achava que eu não sabia o que estava a ensinar. Por fim, a explicação:
“A Professora está frequentemente a dizer que ‘quase certamente’ isto e aquilo . . . ”

3. HUMILDADE

A honra que me está a ser conferida nesta sessão é enorme, mas está tingida de um
sabor um pouco amargo, porque a Ciências ULisboa, com apenas 4 professores Eméritos,
parece ser um deserto . . . (até já estou como um nosso antigo ministro. . . ) Ao longo de
mais de 40 anos de carreira na Faculdade de Ciências de Lisboa conheci muitos colegas
merecedores desta distinção, e um deles, o Professor Andrade e Silva, numa das alturas
em que inventava o destino da Faculdade de Ciências de Lisboa, disse a propósito de
Doutoramentos Honoris Causa uma frase que recordo, “uma casa honrada paga as suas
d́ıvidas”.

De qualquer modo, MUITO OBRIGADA por esta honrosa distinção e por me
terem honrado com a vossa presença.
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Fréchet — Comparação de Métodos Expeditos. Tese de Doutoramento, FCT, Uni-
versidade Nova de Lisboa.

[21] Oliveira, O. (2003). In Extremis. Tese de Doutoramento, Fac. Ciências, Universi-
dade de Lisboa.

[22] Tiago de Oliveira, J. (ed.) (1984). Statistical Extremes and Applications, D. Rei-
del, Dordrecht.

[23] Turkman, K.F. (1980). Limiting Distributions of Maxima of Certain Types of
Non-Stationary Stochastic Processes. Ph. D. Thesis, Univ. Sheffield.

View publication stats

https://www.researchgate.net/publication/324538105

