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PREFÁCIO 
 
 
 

O Professor Fernando Nicolau foi sócio fundador e o responsável, a par 
da sua esposa Professora Helena Bacelar-Nicolau, pela criação da 
Associação Portuguesa de Classificação e Análise de Dados (CLAD) e pela 
sua rápida expansão. Refletindo sobre a história e a dimensão do nosso 
país, facilmente se conclui que a admissão da CLAD na International 
Federation of Classification Societies (IFCS) foi precoce, traduzindo uma 
atitude visionária dos “pais” da Análise de Dados em Portugal. A CLAD 
não poderia deixar passar o momento da sua ausência sem recordar o 
seu percurso de vida e homenageando a sua personalidade ímpar.  

Foi com imenso prazer que registámos a enorme recetividade e 
alegria com que os familiares, colegas e amigos, aderiram à proposta 
desta singela iniciativa. As diferentes formas de participação, 
presencialmente, pela apresentação de comunicações científicas ou 
através de testemunhos de partilha de vida, ilustram a enorme amizade, 
o profundo reconhecimento e admiração para com o Homem, o Cientista 
ou o Professor. 

Nesta brochura, cujo objetivo é o de perpetuar a memória dos 
momentos hoje vividos, podem encontrar-se os resumos das 
comunicações científicas proferidas e os contributos pessoais de todos 
os que pretenderam dar um testemunho da sua vivência com o 
Professor Fernando Nicolau. As palavras usadas são reveladoras do 
carácter de excecionalidade e da personalidade multifacetada do 
homenageado. 

Uma breve referência à omissão nesta brochura do testemunho 
pessoal, na forma de vídeo, enviado pelo colega Gilles Celeux, que será 
disponibilizado apenas na versão online, no site da CLAD.   

A todos os participantes, o nosso profundo agradecimento! 
 
Pel’Os Órgãos da CLAD 

 

Fernanda Sousa                      José Gonçalves Dias                                    
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Maio 68 a ADM_Pt e a CLAD 

Helena Bacelar-Nicolau1 

 
 

Neste ano de 2018, em que se comemora os 50 anos de Maio 68, .... 
 
Setembro 1969. Chegámos, finalmente, à Casa André Gouveia / 

Casa dos Estudantes Portugueses, na Cidade Universitária de Paris, 
debaixo de bátegas de água, após viagem de carro de três dias ...  

O Fernando com a bolsa da OTAN, para estudos de Informática, na 
recém fundada – em consequência da restruturação e subdivisão da 
universidade de Paris, após Maio 68 - Université de Paris VI, Pierre et 
Marie Curie. Eu, com equiparação a bolseira, para estudos de Estatística 
dos Extremos no Institut de Statistique de l’Université de Paris, ISUP, e 
frequência do Laboratoire d’Analyse des Données, da mesma 
universidade. A inscrição no Labo não estava inicialmente prevista, mas 
o professor com quem iria trabalhar, avisara-me pouco antes, de que a 
restructuração do ISUP levara ao cancelamento da entrada de alunos em 
1969. Isto, sublinhava, por causa de Maio 68! Propunha-me, porém, uma 
alternativa: eu inscrever-me-ia no curso de Análise de Dados do 
Laboratório, e poderia simultaneamente frequentar o curso do ISUP. E 
no fim do ano lectivo solicitaria a transferência do Labo para o ISUP.  

Foi assim que conheci o Prof. J. P. Benzécri (Qu’est-ce que vous êtes 
en train de lire ?... Jetez tout ça à la poubelle ! Vous allez travailler sur 
ces bouquins de géométrie et de calcul tensorielle ...). E, logo a seguir, o 
I. C. Lerman (Voici l’oiseau rare qui veut apprendre de la programmation 
et travailler en classification automatique ...). E depois o trabalho, em 
equipa multidisciplinar, na Maison des Sciences de l’Homme... 

                                                           
1Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia e ISAMB/FMUL, 
hbacelar@psicologia.ulisboa.pt  
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O Fernando especializava-se na área da informática e da 
programação, e interessava-se por essa “coisa” da Análise de Dados 
Multidimensionais, a análise factorial das correspondências, a 
classificação, e suas aplicações, de que eu lhe falava com tanto 
entusiasmo ... e o Prof. Benzécri interessava-se pelo Fernando, como 
matemático e informático, para a implementação e o desenvolvimento 
do software de Análise de Dados, e suas aplicações ... 

No fim de 1970, muitas aulas depois, exames na fac e várias manifs 
ultrapassadas, eu não tinha pedido a transferência para o ISUP, e o 
Fernando tinha vindo continuar os seus estudos no Laboratoire 
d’Analyse des Données.    

Em Setembro de 1972, soutenance (e não défense!, corrigiam os 
colegas franceses, divertidos com a nossa tradução directa do português 
... ) das teses de 3ème cycle, étapas então necessárias antes de 
eventuais, e longas, teses d’État.  

Mas a volta à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
FCUL, impunha-se. E depois, o DEIOC, os alunos, as aulas, os colegas, a 
família... 

E em 1974, a revolução do 25 de Abril ... anos de entusiasmo, de 
restructuração das faculdades, da universidade, da investigação ...  

... e com ela a introdução das primeiras disciplinas de ADM nas 
licenciaturas e nos mestrados do DEIOC, depois os mestrados de ADM, 
depois doutoramentos nessa área, quer na FCUL quer noutras 
faculdades e noutras universidades,  

... e o desenvolvimento da cooperação com universidades 
estrangeiras - projectos, trabalhos e teses, cursos, workshops e outras 
reuniões científicas em Portugal ou em França, e depois noutros países 
europeus e mais além ...   

E a pergunta insistente dos parceiros internacionais “Então e 
quando é que vocês criam a associação portuguesa de classificação?”   

Entretanto o Fernando era: Membro da Comissão de Gestão do 
Departamento de Matemática e da Secção de Matemática Aplicada da 
FCUL, em vários períodos de 1974 a 1977; Secretário do Centro de 
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Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa (CEAUL) - INIC, em 
1975-1977; Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, em 1981-1983. 

Em janeiro de 1981 tínhamos feito a defesa das teses de 
doutoramento na Universidade de Lisboa, perante os Profs J. Tiago de 
Oliveira e I.C. Lerman (maintenant je comprends pourquoi vous dites 
défense au lieu de soutenance, car la salle des doctorats de l’UL 
ressemble bien à un tribunal!) e a passagem a Professores Associados 
ainda no DEIOC/FCUL, em 1987.  

Os programas de cooperação desenvolviam-se, especialmente com 
os parceiros franceses ... e foi ao abrigo deles, que se organizaram as I 
Jornadas de Classificação e Análise de Dados, JOCLAD 93, e, em 1994, as 
II Jornadas, JOCLAD 94, já com o patrocínio oficial da CLAD, entretanto 
fundada. A entrada na IFCS, com a benção do presidente Allan Gordon, 
foi a sequência natural da história, que continua e irá prosseguir, como 
até agora, com o trabalho de todos, Corpos Sociais, associados, parceiros 
e novos investigadores teórico-aplicados na ADM e áreas afins.  

Mas, de vez em quando, perguntávamo-nos, nas reuniões mais ou 
menos científicas, com os colegas/amigos franceses: e como teria sido a 
história, se não tivesse havido Maio 68?  
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Fernando Nicolau e o INE  

Francisco Lima1 e Carlos Marcelo2  

 
Foi com grande pesar que o INE tomou conhecimento do falecimento do 
Professor Fernando da Costa Nicolau. 

Fundador da Associação Portuguesa para a Classificação e Análise 
de Dados (CLAD) em 1994, foi também seu Presidente em vários 
mandatos, períodos em que houve uma aproximação entre as duas 
entidades na celebração de parcerias, procurando juntar a academia aos 
produtores de dados. 

Ainda nos finais dos anos 80, Fernando Nicolau foi formador de 
técnicos do INE na área das técnicas de Análise de Dados; o seu espírito 
criativo na procura de soluções a aplicar aos resultados dos inquéritos foi 
uma constante no processo de aprendizagem mútua. 

Detentor de uma grande cultura, inteligência e sentido de justiça, 
foi um elemento dinamizador na aplicação e divulgação das técnicas de 
análise de dados, ao nível nacional e internacional, procurando sempre 
trabalhar com dados reais. 

Nesta singela homenagem que o INE presta hoje ao Professor 
Fernando Nicolau, desejamos que o trabalho que ele iniciou com a CLAD 
e, em particular, a parceria estabelecida com o INE, possa continuar a 
desenvolver-se, apontando para um futuro profícuo de interesse mútuo 
no âmbito da aplicação e desenvolvimento das técnicas de data science; 
deste modo, teremos a certeza da continuidade do seu legado. 

 
 

  

                                                           
1Instituto Nacional de Estatística, francisco.lima@ine.pt  
2Instituto Nacional de Estatística, carlos.marcelo@ine.pt 
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Fernando Nicolau e a moderna Ciência 
Estatística 

F. Rosado1 e M. E. Silva2  

 
O nome do Prof. Fernando Nicolau fica indelevelmente ligado ao 
desenvolvimento da Estatística em Portugal, em particular nas áreas de 
Análise de Dados Multivariados e Análise Classificatória. De facto foi um 
dos primeiros doutorados em Portugal na área de Análise de Dados 
Multivariados tendo introduzido uma abordagem probabilista à 
metodologia da análise classificatória. 

O seu nome ficará também ligado à Sociedade Portuguesa de 
Estatística de que, durante muitos anos, foi um sócio, o sócio número 
365, muito ativo.  

O seu CV recheado dos mais diversos itens e nos mais variados 
domínios da Ciência revela todo o pioneirismo de Fernando Nicolau no 
campo da afirmação da Estatística em Portugal. Muitas foram as 
iniciativas históricas da Sociedade Portuguesa de Estatística e 
Investigação Operacional e da Sociedade Portuguesa de Estatística onde 
participou – o Boletim da SPE, primavera de 2018, no Editorial e na 
página 6, publicou uma homenagem simples que, em jeito de memorial, 
perpetua uma contribuição pioneira em diversos patamares.  

Fernando Nicolau, no seu tempo e a seu modo, cumpriu com 
grande desvelo o dever científico da sua geração de investigadores 
pioneiros na Análise de Dados. 

Fernando Nicolau, com Helena Bacelar-Nicolau, a sua esposa, na 
época iniciática da exploração cibernética e informática e da sua 

                                                           
1Professor Catedrático Aposentado. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e 

anterior Presidente da Sociedade Portuguesa de Estatística, fernando.rosado@fc.ul.pt  
2Presidente da Sociedade Portuguesa de Estatística, mesilva@fep.up.pt 
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utilização dos modernos meios computacionais em toda a Ciência, 
viveram e concretizaram os principais anos dos primórdios de Analyse 
des Données e da escola francesa de Benzécri e, tiveram a feliz 
oportunidade e o saber de a implantar e ver concretizada em Portugal: a 
geração dos analistas de dados. Foram tempos históricos a todos os 
níveis científicos que atualmente devemos, comparar com a “revolução 
Big Data”. 

Fernando Nicolau, com outros da sua geração, teve a oportunidade 
de viver em tempos científicos históricos para a Estatística em Portugal e 
no mundo. 

O seu labor e o seu dinamismo muito contribuíram para ajudar a 
fundar a moderna Ciência Estatística. 
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PERSSILAA: Um Estudo Europeu Para A 
Identificação de Idosos em Estado de Pre-
Fragilidade: Análise Estatística 

Maria Antónia Amaral Turkman1, Marília Antunes1, Kamil Feridun 
Turkman1, Joana Horta Fernandes1 e Amélia Pilar Rauter2 

Um grupo de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa e do Instituto Ricardo Jorge, integraram o projecto europeu 
“Personalised ICT Supported Service for Independent Living and Active 
Ageing (PERSSILAA)”. O objectivo deste projecto, destinado à população 
maior de 65 anos, compreendia a integração numa plataforma baseada 
na web de um programa de atividades físicas, cognitivas e de nutrição, 
de forma a promover um modo de vida autónomo dos idosos (O’Caoimh 
et al., 2017). A parte portuguesa do projecto tinha essencialmente duas 
grandes tarefas: (i) a cargo do grupo do DEIO, a análise estatística dos 
dados do procedimento de triagem dos participantes da fase 
experimental do projeto e na avaliação dos progressos dos participantes 
ao longo do tempo, de forma a validar estatisticamente a eficácia das 
intervenções e (ii) a cargo do grupo do DQB, a criação de uma 
plataforma inovadora de divulgação das ciências da nutrição 
(Nutriageing), onde a literacia nutricional se conjuga com a culinária, 
presente em vídeos centrados em várias temáticas e em receitas, cujos 
condimentos e vegetais são descritos na secção dedicada às suas 
propriedades medicinais e cultivo biológico. 

No presente trabalho iremos apresentar brevemente uma análise 
crítica dos resultados das várias etapas do estudo estatístico (Fernandes, 

                                                           
1Centro de Estatística e Aplicações, Departamento de Estatística e Investigação 

Operacional, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
2Centro de Química e Bioquímica, Departamento de Química e Bioquímica, Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa 
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2017), desde o planeamento do mesmo, à análise estatística dos dados 
provenientes das duas fases do processo de triagem e de uma 
subsequente análise longitudinal dos dados dos inquéritos feitos aos 
participantes no estudo, ao longo dos três anos de duração do projecto.   

O objectivo central do projecto consistia no desenvolvimento de 
uma ferramenta multidimensional de rastreio fácil de utilizar, integrando 
os domínios físico, cognitivo e nutricional, a fim de gerar uma avaliação 
rápida, fiável e integrada do estado de saúde dos idosos, a ser oferecido 
em ambientes comunitários.  

Para o efeito foi escolhido um processo de triagem em duas fases, 
que se passa a descrever.  

Após uma escolha de procedimentos de triagem para a classificação 
de idosos em três classes, robustos, pré-frágeis e frágeis de acordo com a 
sua posição nos três domínios em observação, físico, cognitivo e 
nutricional, foi numa primeira fase realizado um questionário de auto-
avaliação por cada participante sendo feita a correspondente 
classificação de acordo com o protocolo estabelecido.  

Os resultados deste inquérito aplicados na região de Enschede, 
Holanda, foram avaliados estatisticamente com vista à sua eficácia na 
classificação. Foi feita uma análise de classificação hierárquica com o 
objetivo de verificar a capacidade discriminante do protocolo de triagem 
em separar os indivíduos de acordo com seu nível de fragilidade (frágil, 
pré-frágil e robusto). Fez-se também uma análise exploratória 
discriminante com o objetivo de obter probabilidades a posteriori de 
afiliação em cada classe, com base nas pontuações obtidas a partir do 
questionário da primeira triagem, para serem usadas como guia numa 
eventual avaliação do declínio funcional durante o follow-up.  

Na segunda fase foi feita uma reavaliação presencial do estado de 
saúde dos indivíduos seleccionados para prosseguimento do estudo, 
através da aplicação de testes específicos dirigidos a cada um dos 
domínios. Os resultados das duas fases de triagem foram comparados 
usando uma análise de curvas ROC, regressão múltipla e regressão 
logística.  
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Finalmente foi utilizado um ensaio controlado aleatoriezado de 
coorte múltiplo para mostrar a eficácia do serviço de rastreio PERSSILAA. 
Os seleccionados para o grupo de intervenção foram convidados a usar 
um ou mais dos módulos de treino de um programa de atividades físicas, 
cognitivas e de nutrição compreendidos na plataforma PERSSILAA. 
Durante esses três meses de avaliação, todos os elementos do grupo de 
controlo e do grupo de intervenção foram convidados a completar uma 
parte seleccionada dos questionários da primeira fase de triagem. 
Modelos lineares generalizados mistos (GLMM) e metodologias 
estatísticas longitudinais não paramétricas (nparLD) foram utilizados 
para analisar os dados. Os resultados mostraram que, embora não 
tenham sido observadas diferenças estatisticamente significativas entre 
os grupos de controle e intervenção ao longo do tempo, houve uma 
consciencialização, por parte dos participantes, sobre a importância da 
execução de tarefas com vista a uma manutenção ou melhoria do estado 
físico, cognitivo e de nutrição. 

 
 

Palavras-chave: Fragilidade, Rastreio de Idosos, Análise Discriminante; 
Classificação Hierárquica, Curvas ROC, Regressão Logística, Modelos 
Lineares Generalizados Mistos.  
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Health Impact Assessment: Quantifying and 
modeling to better decide 

Leonor Bacelar Nicolau1  

In an era of Big Data, of secondary data more and more integrated with 
primary data, being able to apply reliable and accurate multivariate 
statistical methods to ever and faster growing amounts of data, 
generating useful and easy to understand results is of the utmost 
importance. The challenge is even bigger when one tries to explain all 
this complexity to non-statisticians, such as decision makers, aiming to 
convince them of its usefulness to their everyday professional practice. 

Our aim is to show the usefulness of applying quantified 
multivariate statistical methodologies to enrich Health Impact 
Assessment practice, while making the decision-making process easier, 
in terms of issuing understandable outputs even for non-statisticians, 
but still in a deeply evidence-based context. 

Quantified multivariate HIA represents a valuable tool to assure 
that health impacts of public policies are measured taking into 
consideration health determinants and equity, bringing citizens to the 
center of the decision-making process. 

 
Keywords: Health Impact Assessment; Equity; Multivariate Data 
Analysis; Modeling; Decision-Making 
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The Many Ways of Grouping - A Quick Look 
into Cluster Analysis  

Paula Brito1 

 
Clustering is a multivariate data analysis technique aiming at organizing a 
set of entities in a family of clusters, on the basis of information available 
on those entities (e.g., values observed on a set of descriptive variables, 
proximity matrix between pairs of entities…). Many different approaches 
have been proposed and developed for the clustering problem, which 
differ on the clustering structure they provide, the type of data they are 
designed for, the comparison measures they use, the criteria they 
consider, etc. For an overview on cluster analysis see, for instance, Jain 
et al (1999), Gordon (2000), Jain (2010), or, more recently, Hennig et al. 
(2015). 

The constructed clusters may be organized according to different 
structures. Partitional methods allow obtaining a partition on the set 
being clustered, usually (locally) optimizing some suitable criterion in an 
iterative process. Hierarchical clustering provides a set of nested 
partitions, ranging from the trivial one with one element per cluster to 
that consisting of one single cluster gathering all entities together.  
Several extensions of the hierarchical model have been proposed, as 
pyramidal (Diday (1986)) or circular (Nicolau (1993), see also Brucker & 
Osswald (2008)) clustering, the former builds a set of nested 
overlappings under a constraint of a total linear order on the given set, 
while the latter organizes the elements being clustered on a circle. 

Most measures that allow comparing elements of a given set derive 
from a geometric conception (Euclidean distance, city-block distance,...). 
A probabilistic approach was introduced by Lerman (1970) where the use 
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of a measure of probability to compare elements or classes led to the 
development of the VL methodology (where V stands for Validity and L 
for Link), and which has been applied to both hierarchical and non-
hierarchical clustering (Bacelar Nicolau (1972), Nicolau (1980, 1983), 
Nicolau e Brito (1989), Sousa (2000)). 

 Centroid approaches form clusters around a “center” or 
“representative”. The general framework of dynamical clustering (nuées 
dynamiques) (Diday (1972); Diday & Simon (1976)) comprises methods 
that allow obtaining a partition of a set of objects in a given number of 
clusters, by optimizing a criterion that evaluates the fit between the 
clusters and their representatives, and this general principle has been 
applied in many different setups; the well-known K-means method may 
be seen as a particular case. 

Density-based clustering works by detecting areas where points are 
concentrated and where they are separated by areas that are empty or 
sparse (Ester et al. 1996). 

The above referred approaches are intrinsically distance-based, 
non-parametric methods. Model-based clustering (Fraley & Raftery 
(1998), McLachlan & Peel (2000), Vermunt & Magidson (2002)), on the 
other hand, is a probabilistic-based approach, it assumes the data as 
coming from a distribution that is mixture of two or more distributions, 
and tries to find the generating model and thereby the clusters in the 
data. It results in a soft assignment, where each data point has a 
probability of belonging to each cluster. Model-based clustering includes 
Finite Mixture Models for p-dimensional Euclidean data, Latent Class 
models for categorical data, Dirichlet Process mixtures, finite mixtures of 
structured models, etc., and has now been extended to complex data 
formats as interval, functional and network data. 

Other approaches for data clustering, with different objectives 
and/or aiming at particular structures should also be mentioned, as 
Semi-Supervised Clustering, Consensus Clustering, Two-Mode 
Partitioning and Multipartitioning, Fuzzy Clustering or Conceptual 
Clustering. 
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In this talk I will make an overview of clustering approaches, trying 
to put their main characteristics and specificities into perspective, which 
should ultimately guide the user in the choice of a clustering strategy. 

 
 

Keywords: Classification, Clustering, Partition, Hierarchy. 
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Clusterwise Methods: a Synthesis and New 
Developments  

Gilbert Saporta1  

 
Clusterwise methods are a mix of cluster analysis and statistical 
modelling. When we look for some statistical modelization (regression, 
PCA, etc.) it would be unwise to fit a single model to the whole set of 
data if we know that the data set is heterogenous. The solution is simple: 
it consists to fit as many models as the number of clusters. When the 
clusters are not known beforehand, instead of finding first the clusters 
and after the models, clusterwise methods aim at finding simultaneously 
the clusters and the models, by optimizing some criterium.   

There are two main approaches:  
1. the least squares approach introduced by E.Diday in the 70's, 

derived from k-means;  
2. mixture models with latent classes using maximum likelihood but 

only the first one easily enables prediction. 
 
1.Typological PCA 
 
In his pioneering paper, Diday (1974) proposed the simultaneous 

search of k subspaces with maximal inertia, ie local factorial planes. The 
algorithm, derived from k-means, is the following: after a first partition, 
units are reallocated (or not) to the nearest cluster according to their 
distances to the local plane. New local factorial planes are computed 
until convergence. Convergence is guaranteed since the sum of the 
inertia is increasing at each step. Note that there are two types of 
updating: after each reallocation (true k-means, or «stochastic» 
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algorithm) or after a « pass », or complete run of all observations which 
is the « batch » algorithm.    

 
2. Clusterwise regression 
 
Clusterwise regression simultaneously looks for a partition of the 

observations into clusters, and minimizes the sum of squared error 
computed over all the clusters. Starting from an initial partition Charles 
(1977) defined the reallocation step in order to get the smallest 
regression residual ie the best prediction. Since it could happen that a 
cluster might contain less observations than the number of predictors, a 
ridge or other kind of regularized regression should be used instead of 
OLS. 

Esposito-Vinzi et al. (2005) studied clusterwise regression using 
common PLS components across clusters, while Niang et al. (2016) 
advocate the use of local PLS components.  

Preda & Saporta (2005) proposed a clusterwise functional 
regression where for each cluster, one estimates the functional linear 

model
0

ˆ ( )
T

k tY t X dtβ= ∫  by PLS regression since it is an ill-posed 

problem. 
Carvalho et al. (2010) presented a clusterwise generalization of 

«center and range» regression for symbolic interval data. In this problem 
one predicts the center and the mid-ranges by two regressions.  

Once each local model has been calibrated, a common issue is how 
to predict the response of a new unit whose only the predictors are 
known. The simplest way or “hard rule” is to allocate the new unit to the 
nearest cluster and apply the relevant model. This necessitates the 
choice of a relevant distance. A more flexible way is to use a weighted 
average of the K predictions; the weights being the posterior 
probabilities to belong to each cluster. A third solution is to pick at 
random, with unequal probabilities, one of the K models. 
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The three previous solutions are easy to implement in the 
framework of k-means like methods. But it is not the case for the 
mixture model, or latent class regression, since one needs to know the 
true cluster in order to compute the likelihood and get the posterior 
membership probabilities.  

In order to find the adequate number of clusters, and prevent trivial 
solutions, it is necessary to use cross-validation.  

 
3. Multiblock clusterwise methods 
 
Bougeard et al. (2017, 2018) have extended clusterwise methods to 

the case where the variables are organized into blocks as illustrated in 
Figure 1.  

 

 
 
Figure 1: A known structure of variables into blocks and an 

unknown structure of observations into clusters. 
 
In their first paper they “clusterize” PLS2 regression and multiblock 

redundancy analysis. The second paper introduces regularization within 
the specific goal of prediction. 

The application shows that clusterwise regularized multiblock 
regression is a useful tool to analyze complex data as found, eg, in 
marketing, biology, social sciences, or many fields dealing with 
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population mixtures. The method and its interpretation tools are 
available for users though the R package mbclusterwise. 

 
Keywords: Clusterwise regression, Mixture models, Dimension 
reduction, PLS regression, Multiblock data 
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Recordações do Fernando Nicolau nos 
tempos de Ciências 

Maria Antónia Amaral Turkman1 

 
A primeira vez que ouvi falar do Fernando Nicolau e da Helena, foi na 
minha viagem de finalistas em 1971. A acompanhar-nos nessa viagem 
havia vários dos nossos professores, entre os quais se contava o 
Professor Tiago de Oliveira. Quando passámos por Paris o Professor 
Tiago disse-nos que ia visitar uns amigos que estavam a estudar no 
Institut de Statistique des Universités de Paris (ISUP) da Universidade de 
Paris VI. Na altura isso pouco nos disse. O Professor Tiago tinha amigos 
por todo o lado! Em 1973, se a memória não me falha, o Fernando 
Nicolau e a Helena regressaram ao departamento de Matemática da 
Faculdade de Ciências com o diploma de Docteur 3ème Cycle em 
Estatística Matemática, opção Análise de Dados e foi nessa altura que 
então conheci os dois amigos de Paris de que tanto falava o Professor 
Tiago de Oliveira. Traziam consigo conhecimentos sobre Análise de 
Dados, Análise Multivariada, Análise Classificatória, etc, que nos (ao 
pequeno grupo que trabalhava na secção de Matemática Aplicada) eram 
totalmente alheios. Com eles aprendemos muito através das conversas 
que partilhámos e nos seminários promovidos pelo Prof Tiago de Oliveira 
em que cada um expunha o que andava a estudar. Foi com o Fernando 
que tive o meu primeiro contacto com Análise Multivariada e foram 
conhecimentos que ele me transmitiu que me ajudaram bastante 
quando posteriormente em 1977, já em Sheffield, fiz a minha dissertação 
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de Mestrado onde usei ferramentas de Análise Discriminante, Análise 
Classificatória e Análise Multidimensional.  

Em 1976 fui para Sheffield estudar e só regressei em 1980. Muito se 
passou nesse período de quatro anos em que estive ausente do País e 
alheia à vida da Faculdade. Foram anos difíceis e conturbados na vida da 
Faculdade, espelho do que se passava pelo País. Penso que o Fernando 
chegou a estar ligado à direcção da Faculdade durante esse período, mas 
não encontrei vestígios escritos disso. Sei, contudo, que teve um papel 
importante na continuação do desenvolvimento da secção de 
Matemática Aplicada que, em 1981, deu origem ao então denominado 
Departamento de Estatística, Investigação Operacional e Computação. O 
Fernando e a Helena foram os primeiros a doutorarem-se em 1981 nesse 
departamento, integrando um pequeno grupo de jovens doutorados. 
Criámos em conjunto as primeiras licenciaturas em Estatística e 
Investigação Operacional e em Probabilidades e Estatística, e o primeiro 
Mestrado em Probabilidades, Estatística e Investigação Operacional. 
Viveu-se nessa época um período áureo em que aliámos a grande 
amizade que nutríamos uns pelos outros ao desenvolvimento do 
departamento, criando assim um departamento forte, com uma 
identidade única que deu frutos que hoje perduram. Infelizmente os elos 
foram-se quebrando devido a factos alheios à grande maioria de nós e o 
Fernando e a Helena acabaram por abandonar a Faculdade de Ciências 
indo disseminar os seus conhecimentos por outras Instituições. 
Deixaram, no entanto, fruto na Faculdade de Ciências e a amizade que 
logo de início me ligou a eles não esmoreceu, apesar de muito 
raramente nos encontrarmos. Foi com muito pesar que soube do seu 
desaparecimento.  
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Meu Pai 

Leonor Bacelar Nicolau1  

 
O meu Pai faleceu cerca de uma semana antes de eu defender a tese de 
doutoramento. Há geralmente apenas duas ou três semanas na vida 
pessoal de todos nós em que qualquer realidade que não seja o apoio à 
Família se esvai e essa foi uma dessas poucas semanas. Tudo o que não 
fosse a Família foi colocado em perspetiva e um dos aspetos mais 
importantes do doutoramento acabou por não ser a defesa em si, mas o 
ter-me dado a oportunidade para colocar em palavras, que o meu Pai 
ainda leu, o amor e a amizade que sinto pelos meus Pais e o quanto eu 
lhes estou grata. 

Transcrevo, do prefácio e agradecimentos o seguinte excerto, em 
inglês no original: 

“Family legend says my first PhD jury was faced decades ago inside 
my mother’s belly in Paris. It also tells us that I was genetically 
conditioned to follow a professional life where multivariate data analysis 
would inevitably be present, both from my mother’s and my father’s 
side. Reality makes it obvious that I would be glad only to be half as 
brilliant as both my parents are regarding multivariate data analysis. 
However, one of the most important things I have definitively managed 
to learn from them was their love and drive to make multivariate 
statistics and data analysis related methods understandable and useful 
for all, to make it practical, data-focused, multidisciplinary: a truly 
visionary way of looking at something that is nowadays called data 
science.  
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Through my parents I also had the wonderful opportunity of 
simultaneously falling in love with travelling and meeting some of the 
greatest statistical brains from our time. Being a teenager and 
accompanying them to scientific conferences, I would take advantage of 
them actually spending their time at the venue and use all their vouchers 
for the social programmes (usually very rich in every meeting at the 
time). (…) Meeting all these researchers, including Gilbert Saporta, both 
in a professional but casual environment, listening to their discussions, 
interacting and participating in some of the less scientific conversations 
was a privilege that I then took for granted, only truly valued later in my 
life, but that I now truly cherish.”  
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Recordações de um amigo 

Carlos A. Braumann1  

2   

 

Pensar no Fernando Nicolau é indissociável de pensar também na Helena 
Bacelar-Nicolau, pois, quer pensando neles como pessoas e amigos, quer 
pensando na sua atividade científica, vejo-os sempre como um par coeso 
cumprindo empenhadamente uma missão de que foram os grandes 
pioneiros no País. E qual ela foi e continua a ser? A de construir e 
consolidar a Análise de Dados em geral e a Análise Classificatória de 
Dados em particular.  

Quando falo em construir e consolidar, estou a referir-me ao 
trabalho que, com extraordinário empenho e sucesso, desenvolveram 
em todos os tabuleiros, começando naturalmente por aqueles que 
ajudaram a formar e que hoje são companheiros de missão. A nível da 
produção científica, ao darem um enorme contributo para estabelecer 
uma base estatística e inferencial sólida a metodologias que nasceram 
muitas vezes como métodos de classificação e organização da 
informação baseados na intuição e na eficácia empírica. Ao nível ainda 
da produção científica, ao trazerem as metodologias desenvolvidas para 
as suas inúmeras aplicações nas mais diversas áreas científicas. A nível 
do ensino e da divulgação, ao transmitirem às novas gerações de 
cientistas de variadas áreas e com tanta dedicação e sucesso, esse 
domínio do saber em cujo desenvolvimento eram atores importantes. Ao 
nível da extensão, ao colaborarem com tantas entidades públicas e 
privadas na resolução dos seus problemas. Ao nível organizativo, ao 
participarem ativamente na Sociedade Portuguesa de Estatística e seus 
Congressos e, depois, na Associação Portuguesa de Classificação e 
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Análise de Dados (CLAD), que fundaram com o objetivo de congregar os 
investigadores desta área mais ampla e contribuir para o seu 
desenvolvimento. Na CLAD tiveram um papel fundamental, assumindo 
papéis de destaque nos seus órgãos sociais. Da CLAD nasceram as 
JOCLAD (Jornadas de Classificação e Análise de Dados), reuniões 
científicas que adquiriram um grande prestígio e que têm regularidade 
anual, o que mostra o nível de progresso que a atividade científica desta 
área e suas aplicações atingiu em Portugal. Apesar de a minha área de 
atividade ter interseções relativamente modestas com estas áreas, tive o 
privilégio de participar nalgumas JOCLAD, sempre muito bem 
organizadas, umas vezes generosamente convidado, outras vezes com 
uma comunicação. Nas JOCLAD, os amigos Nicolaus têm naturalmente 
sempre um papel relevante. Na JOCLAD 2017, o Fernando e a Helena 
integraram a Comissão Científica mas, olhando para a Comissão 
Científica da JOCLAD 2018, já não vemos o Fernando e entranha-se a 
estranheza de nos ter deixado. Mas contamos com a Helena e com os 
muitos companheiros de percurso para continuar a missão e a obra. 

Conheci a Helena e o Fernando pouco depois do meu 
doutoramento e eu e a minha mulher Manuela deles ficámos 
instantaneamente amigos sólidos. De facto, é impossível não gostar da 
Helena e do Fernando, que têm qualidades humanas ímpares de 
simpatia e empatia, de atenção e fidelidade às amizades, de um calor 
humano tão confortante. A partida do saudoso Fernando deixou-nos 
mais sós mas permanece nas nossas memórias e na grata recordação dos 
bons momentos que partilhámos e que enriqueceram as nossas vidas. A 
Manuela e eu admirávamos ver a Helena e o Fernando dançarem nos 
jantares oficiais de eventos científicos em que participámos juntos, com 
uma leveza, elegância e cumplicidade verdadeiramente deslumbrantes 
que, confesso, deixavam estes dois pés de chumbo com uma pontinha 
de inveja mas principalmente com uma grande ternura por eles. E essa é 
uma imagem que a Manuela e eu sempre recordaremos e aqui deixamos 
com um grande abraço à Helena. 
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Fernando Nicolau – o princípio de tudo  

Paula Brito1 

 
É muito simples: sem o Fernando Nicolau eu não estaria onde estou. Não 
teria feito o percurso que fiz até aqui, não teria encontrado as pessoas 
com quem o fui construindo. A minha vida teria sido outra, 
completamente. No princípio, foi o Fernando Nicolau. 

Conheci o Fernando Nicolau enquanto aluna do Mestrado em 
Probabilidades e Estatística da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, em 1985-86. Ele leccionou a disciplina de Análise Multivariada, e 
ele e a Helena leccionaram ainda módulos com tópicos de Análise de 
Dados na disciplina de Modelos Estatísticos II. Ainda não sabia, mas o 
meu futuro ficou mais ou menos decidido por essa altura: era a Análise 
de Dados ! No ano seguinte procurei o Fernando para me orientar na 
dissertação de mestrado… começando um percurso que ainda 
prossegue. 

Enquanto orientador, apreciei no Fernando Nicolau o seu profundo 
conhecimento da área, o seu rigor técnico, a sua grande cultura 
científica, e a paixão pela classificação, que me haveria de transmitir. 
Aprendi imenso com ele. Do homem, recordo o seu lado humanista. E 
não hei-de esquecer a sua dedicação na parte final do mestrado, em que 
me consagrou dois dias completos – em Rennes ! – para organizarmos o 
documento final. 

Quando surgiu a possibilidade de ter uma bolsa de estudo para ir 
fazer o doutoramento em França, foi naturalmente ao Fernando Nicolau 
que pedi ajuda e conselho. Foi pela mão dele que fui para Paris trabalhar 
com o Edwin Diday. Três anos e meio depois, ele lá estaria no meu júri 

                                                           
1FEP & LIAAD-INESC TEC, Universidade do Porto, mpbrito@fep.up.pt  



 

36 
 

de doutoramento, eu sei que feliz por ver o trabalho chegado a bom 
porto. Seria ainda pela mão dele que eu obteria a equivalência ao grau 
de Doutor em Matemática com a especialidade de Análise de Dados, da 
Universidade de Aveiro. 

Voltaríamos a colaborar de perto quando regressei a Portugal em 
1993. Nessa altura o Fernando Nicolau era professor na Universidade de 
Aveiro e foi lá – e por essa razão – que ingressei como professora 
auxiliar. No tempo em que eu lá estive colaboramos nas disciplinas da 
área da Estatística, e pude usufruir dos seus conhecimentos e 
experiência, e de todos os materiais que, generosamente, colocou à 
minha disposição. Quando lhe anunciei que regressava a Paris, agora 
como Maître de Conférences na Universidade de Paris Dauphine, pude 
sentir, a par da tristeza que a minha partida lhe causava, o orgulho de eu 
ter logrado conseguir esse lugar – afinal, no princípio fora ele… 

Não posso deixar de recordar a viagem que fizemos pela Escócia em 
1991. Tínhamos participado no congresso da IFCS em Edimburgo, e o 
Fernando e a Helena Nicolau, com a sua filha Paula, íam dar uma volta 
de carro pelas Highlands, e tiveram a gentileza de me convidar. Foi uma 
viagem memorável ! Da emoção da descoberta das paisagens inóspitas e 
dos lagos e castelos do norte da Escócia…ao desespero de (quase) não 
encontrarmos lugar para pernoitar !  

Foram o Fernando e a Helena Nicolau que fundaram a Associação 
Portuguesa de Classificação e Análise de Dados – CLAD – e por essa 
iniciativa jamais lhes agradeceremos o suficiente. A CLAD, que 
rapidamente aderiu à Federação Internacional de Sociedades de 
Classificação, IFCS, colocou Portugal no mapa da comunidade de 
Classificação; com as jornadas anuais, JOCLAD, permitiu trazer a Portugal 
muitos investigadores estrangeiros, nomes de primeiríssima linha; e 
dinamizou de forma irreversível a investigação teórica e aplicada em 
Análise de Dados no nosso país. 

Os anos foram passando e a vida de cada um seguiu o seu rumo. 
Cruzámo-nos de vez em quando, tipicamente nas JOCLAD. Mas era 
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sempre com emoção que anunciava ao Fernando Nicolau este ou aquele 
sucesso que pude ter. Foi assim com uma grande tristeza, e um enorme 
sentimento de perda, que recebi a notícia da sua partida. Fazia parte da 
minha vida, e, sem querer, tinha-a determinado: no princípio, fora o 
Fernando Nicolau. 

Por tudo, um grande Muito Obrigada, Fernando. 
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Recordação 

António Manuel Caxaria1  

 
O Prof. Nicolau foi meu professor de Análise de Dados no Instituto 
Superior de Estatística e Gestão da Informação. Não foi a disciplina em 
que tive melhor avaliação, mas foi a disciplina que mais gostei. 

Por isso perguntei ao Prof. Nicolau se aceitava ser o meu orientador 
da minha tese de mestrado. O que ele aceitou imediatamente para 
minha satisfação. 

Foi durante o período que me acompanhou que senti a sua 
disponibilidade, a sua competência e a sua amizade. Foram os conselhos 
que me deu que me permitiram obter a maior avaliação possível. 

A partir daí mantivemo-nos em contacto, não tão frequente quanto 
desejaria. O trabalho e a família tal não o permitiam. 

Foi o Prof. Nicolau que me incentivou a continuar os estudos. As 
suas conversas foram muito importantes para a conclusão da primeira 
parte do trabalho académico que estava a desenvolver. Sempre me 
incentivou a acabar esse trabalho. E foram as sua conversas que me 
mudaram para melhor. 

Nestes últimos anos precisei de acompanhar o meu pai que estava 
muito sozinho. Por isso só ocasionalmente contactava o Prof. Nicolau, 
para falar um pouco e saber como estava a sua saúde. A amizade 
perdura apesar da distância e do tempo.  

Foi um grande choque quando soube do seu desaparecimento. 
Senti-me culpado por não ter estado mais tempo com ele e muito, muito 
triste por perder a sua companhia e a sua sabedoria. Considerava-o o 
meu tutor, o meu pai intelectual. 

                                                           
1amac2503@gmail.com  
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Acabo com a última quadra de um poema que o meu pai gosta de 
repetir: 

 Todos presentes? Faltou algum? 
 E os que partiram para não mais voltar? 
 No pensamento de cada um 
 Aqui vieram connosco estar. 
Professor, a sua recordação estará sempre comigo. Bem haja.  
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Agradecimento  

Joaquim Costa1 

 
Agradeço ao Professor Fernando Nicolau a sua colaboração/co-
orientação, numa altura importante da minha vida, que foi a do 
doutoramento, assim como toda a ajuda e simpatia que me ofereceu.  

 
  

                                                           
1 Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, jpcosta@fc.up.pt 
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O Nosso Testemunho 

Otília Dias1, Isabel Pinto Doria2 e Ana Sousa Ferreira3 

 
Escrever um testemunho sobre o Prof. Fernando Nicolau obriga-nos a 
falar do nosso percurso académico e profissional, três docentes do 
ensino superior, cujos caminhos de vida se entrelaçaram a partir da 
semente por ele lançada. A Isabel, a Ana e a Otília licenciaram-se em 
anos diferentes na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e o 
Professor Fernando Nicolau surgiu no seu percurso académico de forma 
diferenciada. A Isabel foi acompanhada pelo Professor Fernando Nicolau 
no seu trabalho final de curso e só o encontrou como docente no 
decurso do seu Mestrado também na FCUL; já a Ana encontrou este 
docente no percurso da sua Licenciatura nas disciplinas de Estatística II 
(3º ano), Análise de Dados (4º ano) e no início do seu estágio final de 
curso. Por fim, a Otília cruzou-se com o Professor em disciplinas da 
Licenciatura e do Mestrado, tendo sido ele o orientador do seu estágio 
final de curso. Embora com experiências académicas distintas, estas três 
alunas tiveram o privilégio de conviver com o entusiasmo do Professor 
Fernando Nicolau a falar de Análise de Dados, domínio tão pouco 
conhecido em Portugal naquela época, com o seu fervilhar de ideias 
constante, o seu permanente incentivo e estímulo e ainda a sua vertente 
humana e afetuosa… 

E a semente germinou: as três enveredámos pela Estatística 
Multivariada pela abordagem da Análise de Dados, particularmente da 
escola francesa, no nosso percurso académico e profissional! 

                                                           
1Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, Instituto Politécnico de Setúbal. 
2Aposentada da Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa. 
3Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa. 
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Mesmo noutras situações, por exemplo quando orientadas pela 
Professora Helena Bacelar-Nicolau, todas nós usámos, adaptámos ou 
generalizámos programas de computador desenvolvidos pelo Professor 
Nicolau no domínio da Análise em Componentes Principais, da Análise 
Fatorial das Correspondências ou da Análise Classificatória, o que 
conduziu ao desenvolvimento de trabalho, assiduamente em 
colaboração com ele.  

Deste modo, uns anos depois, tornámo-nos, as três, docentes na 
extinta FPCEUL e a dedicação da Professora Helena e do Professor 
Fernando Nicolau permitiram a criação da Associação de Classificação de 
Análise de Dados (CLAD), com sede no LEAD (Laboratório de Estatística e 
Análise de Dados da FPCE). Mais uma vez, a aproximação com o 
Professor Fernando Nicolau se intensificou quer na preparação de 
Seminários e Conferências quer na lecionação de disciplinas em 
Universidades que contaram com o seu entusiasmo e saber. Ao abraçar 
este caminho profissional, tivemos a oportunidade de conhecer e 
colaborar com colegas de várias Instituições do país, orientados pelo 
Professor Fernando e/ou pela Professora Helena bem como de conhecer 
e ser orientadas por alguns dos mais prestigiados especialistas de Análise 
de Dados, principalmente da escola francesa.  

Para além da vida partilhada, também a carreira profissional do 
Professor Fernando e da Professora Helena se desenvolveu de forma 
dificilmente dissociada. Ambos ficarão na História da Análise de Dados 
em Portugal que lançaram quando muitos ainda olhavam 
desconfiadamente para tal abordagem. Mas, para nós, ficará sobretudo 
a grata recordação de um Professor pioneiro que desbravou, 
entusiasticamente, o caminho por uma área que nos apaixonou 
profissionalmente, a Análise de Dados, cujo legado tentamos transmitir 
no nosso dia-a-dia a cada um dos nossos alunos e colegas. 
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Hommage à Fernando da Costa Nicolau 

Edwin Diday1  

 
Je garde un excellent souvenir de Fernando avec lequel nous avons 
collaboré lors de projets européens et dans différentes actions autour de 
la classification automatique, je me souviens de sa gentillesse, son amitié 
chaleureuse, son optimisme et le sérieux de son travail.  

Mes sincères condoléances à sa femme Helena et à toute sa famille. 
 

 
 

  

                                                           
1Université Paris Dauphine, diday@ceremade.dauphine.fr 
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Um Admirável Mundo Novo 

Carlos M. S. Ferreira1 

 
Em 1985, de regresso à docência na Universidade de Aveiro (UA), após o 
serviço militar na Marinha (Escola Naval - EN), retomei a lecionação nas 
áreas de Probabilidade e Estatística, Análise Numérica, Programação e 
Computação e fui incumbido de apoiar o Professor Fernando Nicolau 
(também antigo aluno na EN), na componente prática dos seus 
seminários. A empatia foi imediata, criando bases para um excelente 
relacionamento pessoal e académico, ancorado numa sólida amizade 
que se estendeu por 33 anos. 

O Professor Fernando Nicolau “trouxe” para a UA uma nova forma 
de “olhar o Mundo”, através da Análise Multivariada de Dados, em 
particular com as Análises Fatoriais. O nosso trabalho nos seminários 
rapidamente extravasou para outros projetos, que incluíram a 
construção de um pacote de software de Análises Fatoriais para 
Microcomputadores, a orientação científica do trabalho de síntese das 
minhas PAPCC, a génese do Laboratório de Dados e Reconhecimento de 
Padrões (LADERF) e do Laboratório de Estatística e Análise de Dados 
(LEAD), a criação da CLAD e as correspondentes JOCLAD, entre outros, 
suportados no seu entusiasmo e capacidade de trabalho contagiantes. 
Relembro, com saudade, os sábados e domingos (muitas vezes sem 
almoçar e sem dar conta) que passámos a programar nos Olivetti M24, 
TRS-80, Amstrad, Commodore e a aguardar cerca de 24 horas pela 
diagonalização de uma matriz de 20x20! O meu léxico passou a integrar 
palavras como: Analyse de Données, Factorielle, Composantes 
Principales, Tableau de Distances, Discriminante, Correspondances, 

                                                           
1DEGEIT/IEETA – Universidade de Aveiro, carlosf@ua.pt 
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Classification, Foucart, Lefebvre, Lebart, Morineau, Fenelon, Escoufier, 
Benzécri, Volle, Lagarde, Celeux, Lerman, Diday, Lechevallier, Saporta … 

Quando, posteriormente, e em paralelo com esta paixão da Análise 
de Dados, comecei a trabalhar na área da Otimização, foi natural 
enveredar pelo Apoio Multicritério à Decisão, considerando também um 
modelo multidimensional, na aproximação ao mundo real. A vida é 
multifacetada e as decisões envolvem critérios múltiplos. Agradeço ao 
Professor Fernando Nicolau a clarividência, a dedicação, o conhecimento 
e a formação, nessa fase inicial da minha vida académica, que me 
proporcionaram uma entrada privilegiada neste admirável mundo novo. 
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Agradecimento singelo 

Adelaide Freitas1 

 
Estou certa que o Prof. Fernando Nicolau está honrado com o carinho 
que lhe está a ser atribuído nesta homenagem. 

Neste singelo texto gostaria de partilhar o meu agradecimento ao 
Prof Fernando Nicolau pelos seus ensinamentos enquanto aluna da 
licenciatura em Matemática Investigação pela Universidade de Aveiro no 
ano letivo 1986-87. 

Um bem-haja! 
 

 
  

                                                           
1Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, adelaide@ua.pt  



 

50 
 

 
  



 

51 
 

O Cientista Com Brilho Nos Olhos Fez 
Escola....  

Paulo Gomes1 

 
O meu contributo nesta homenagem póstuma ao Professor Fernando 
Nicolau considera implicitamente uma viagem de quarenta anos ao 
passado do meu percurso profissional, o qual em vários momentos do 
tempo foi influenciado pelo Cientista, Professor e “Homem Bom” 
Fernando Nicolau. 

E porque nós seres humanos não somos apenas uma “coisa”, 
somos muitas e a sua circunstância, como dizia Ortega, terei tido a sorte 
de conhecer bem algumas das facetas deste Amigo de sempre, nas quais 
destacaria o transmissor entusiasta e esclarecido do Conhecimento, o 
estimulador e provocador na busca de novos caminhos para a resposta a 
problemas em aberto e o Cidadão de parte inteira defensor militante de 
causas nobres. 

Transversalmente a tudo isto tinha a capacidade invulgar de gerar 
um clima de confiança total nas pessoas, por vezes imbuído de uma 
ingenuidade bela mas também sofredora pois não compreendia que ele 
próprio ou outros afinal não fossem merecedores de um comparável 
capital de confiança. 

No contexto do Mestrado em Estatística e Investigação 
Operacional, tive o privilégio de ter sido o primeiro mestrando do 
Professor Fernando Nicolau e por essa via, a oportunidade de 
aprofundar conhecimentos no mundo da Análise Exploratória e 
Confirmatória de Dados. 

                                                           
1Information Management School, Universidade Nova de Lisboa, paulo1292@icloud.com  
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Nas etapas seguintes da vida, essas provas de confiança não se 
circunscreveram ao domínio científico ou profissional e ficarão no cofre 
forte dos segredos de uma amizade e cumplicidade que nos marcaram 
sem tréguas, partilhada desde sempre pela Cientista Professora Helena 
Bacelar Nicolau. 

Finalmente não resisto em referir uma faceta não oculta do Homem 
que estamos hoje a lembrar e a homenagear - a desordem ortodoxa - 
que lhe custou seguramente algumas noites mal dormidas, como se 
ideias e projetos, gerados nas tertúlias científicas do casal Bacelar-
Nicolau, com as filhas ou com os amigos mais próximos, se 
materializassem em peças de um puzzle complexo distribuído pelos 
quantos cantos do seu cérebro e mais alguns cantos insondáveis dos 
múltiplos lugares onde a investigação fazia o seu caminho! 

Nesta dita desordem havia também uma intuitiva vontade de 
desconstruir para novamente reunir possíveis ingredientes de modelos 
ou algoritmos inovadores, suscetíveis de serem efetivamente aplicados 
naquilo que neste século denominamos gestão inteligente de grandes 
bases de dados. 

Com este muito resumido contributo, partilhei convosco a profunda 
admiração que sempre tive por esta figura incontornável e visionária da 
história do desenvolvimento da Estatística e em particular da Análise de 
Dados em Portugal. 
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Hommage à Fernando da Costa Nicolau 
 
 

Yves Lechevallier1  
 

J'ai rencontré pour la première fois Fernando da Costa Nicolau à l'INRIA 
avec Helena Bacelar-Nicolau à la fin des années 80. Ce premier contact 
s'est concrétisé par la venue de Paula Brito et la soutenance da la thèse 
de Paula en 1991 à l'université de Dauphine (Paris). Dès notre premier 
contact nous avons travaillé sur nos méthodes de classification 
automatique et un lien d'amitié très fort s'est créé entre nous. 

Ce travail s'est poursuivi avec les journées franco-portugaises 
organisées par Fernando et Helena au Portugal et Gilbert Saporta en 
France. Le caractère humain et chaleureux de Fernando a permis 
d'ajouter naturellement à l'aspect scientifique de ces rencontres, des 
rencontres familiales. 

Lors du projet européen SODAS entre 1995 et 2001, j'ai participé 
avec Fernando et Héléna à la proposition d'une approche classificatoire 
utilisant un indice d'affinité (generalized affinity coefficient) dans ce 
projet. Ce projet a permis de resserrer nos liens durant plusieurs années 
et nous avons abordé ensemble le nouveau millénaire. 

Fernando da Costa Nicolau, un des fondateurs de la CLAD (société 
portugaise de classification et d’analyse des données), a  participé 
activement aux journées de la Société Française de Classification et m'a 
permis de rencontrer de nombreux chercheurs portugais. Nos thèmes de 
recherche communs ont été l'occasion de rencontres amicales dans de 
nombreux congrès internationaux (Compstat, ISI et IFCS) et nationaux 
(CLAD et SFC). 

Mes travaux scientifiques avec Fernando allaient de pair avec ma 
collaboration avec Helena, à qui Marie-Hélène et moi adressons nos 
pensées affectueuses.   

                                                           
1 INRIA, Yves1.lechevallier@orange.fr 
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Hommage à Fernando da Costa Nicolau  
 
Israël César Lerman1 

 
Je suis très triste.  

Fernando da Costa Nicolau était par-dessus tout un ami. Il m’a 
beaucoup aidé dans des moments difficiles. C’était plus particulièrement 
dans l’année universitaire 1987-1988 où il a notamment accepté de venir 
à Rennes pour assurer à ma place des enseignements de Statistique; 
alors que moi-même, je me devais – à partir d’une année sabbatique – 
effectuer une conversion thématique pour pouvoir enseigner 
l’Algorithmique aux Informaticiens. 

Fernando était un homme sincère, profondément humain, 
chaleureux, courageux, curieux de tout et passionné.  

Les thèses de 3-ème cycle (1972) d’Helena et Fernando étaient les 
premières thèses que j’encadrais. Helena et Fernando suivaient 
l’enseignement de Jean-Paul Benzécri à l’Université de Paris 6 et c’est à 
ce titre que je les avais accueillis au Centre de Calcul de la Maison des 
Sciences de L’Homme. 

Ils ont préparé leurs PhDs respectifs à la Faculté des Sciences de 
l’Université de Lisbonne, en relation avec le professeur J. Tiago de 
Oliveira et de moi-même. Leurs soutenances respectives ont eu lieu en 
février 1981: 

F. da Costa Nicolau: «Critérios de análise classificatória hierárquica 
baseados na função de distribuição» 

H. Helena Bacelar Nicolau: «Contribuições ao estudo dos 
coeficientes de comparação em análise classificatória» 

                                                           
1IRISA, Rennes, israel.lerman@irisa.fr 



 

56 
 

Leurs contributions respectives ont été très importantes pour la 
méthodologie de la Vraisemblance des Liens en Classification que je 
cherchais à mettre au point et à développer. 

Je voudrais terminer en évoquant les nombreux et doux moments 
d’amitié que nos deux familles ont eus ensemble. 
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Em Memória do Prof. Fernando Nicolau 

Victor Lobo1 

 
Não sei quando é que ouvi falar pela primeira vez do Professor Fernando 
Nicolau, mas sempre me lembro de pensar nele como “um dos notáveis” 
da nossa academia. Sendo aluno de Engenharia no IST, e estando no 
início mais ligado a redes de computadores, só quando fui para a 
Universidade Nova fazer o primeiro mestrado em Engenharia 
Informática é que me comecei a interessar mais seriamente por análise 
de dados e fui ouvindo falar do Professor Tiago de Oliveira e do famoso 
“casal Nicolau”. Tive o prazer de conviver com a Helena Bacelar-Nicolau 
numa Escola de Verão da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, 
e logo a seguir conheci pessoalmente o Professor Fernando Nicolau, que 
teve imediato impacto pela sua postura simultaneamente alegre e séria. 
Era um matemático como eu gostava: sabia muito, tinha o rigor que se 
espera de um matemático, mas tinha sentido prático, sabia de 
computação, era aberto e queria entusiasticamente fazer pontes para 
áreas afins como a inteligência artificial. Fizemos logo um “click”, e 
passei a ser mais um dos seus admiradores. Recebi indicações severas 
para passar a ir às Jornadas de Classificação e Análise de Dados 
apresentar o que na altura andava a fazer, mas confesso que só anos 
mais tarde, quando as JOCALD 2004 foram no então ISEGI é que fui pela 
primeira vez às Jornadas, e pela primeira vez discuti seriamente questões 
de trabalho com o Professor Nicolau. Tinha apresentado uma 
comunicação sobre “Self-Organizing Maps” para dados binários, e usava 
mais funções de distância (e algumas pseudo-distâncias) do que o 

                                                           
1Professor Catedrático na Escola Naval, Marinha Portuguesa, e Professor Catedrático 
Convidado na NovaIMS – Information Management School da Universidade Nova de 
Lisboa, vlobo@novaims.unl.pt  
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Professor achava que faziam sentido. Rapidamente recebi uma aula 
sobre a equivalência entre diversos tipos de distâncias, e o meu respeito 
pelo Professor voltou a subir. Nos anos seguintes, participei na direcção 
da CLAD, servindo de back-up do Professor Pedro Coelho que era vice-
presidente, e o meu convívio com o Professor Fernando Nicolau 
aumentou consideravelmente. Tive algumas conversas 
interessantíssimas sobre os mais diversos assuntos, incluindo a história 
da ciência e das universidades em Portugal. Com o cuidado de não 
mencionar nomes concretos para mim (por “não ser um assunto da 
minha geração”) foi-me alertando para o que pode correr mal, mas 
sempre com o entusiasmo de, com conhecimentos sólidos e pés bem 
assentes, ambicionar ir sempre mais além, sendo um precursor do que 
hoje chamamos “Data Science”. Para além da Análise de Dados e o amor 
pela vida académica, unia-nos a Marinha. Ambos fomos Oficiais da 
Reserva Naval (embora com muitos anos de diferença e condições muito 
diferentes) e, como eu continuava na Marinha, tínhamos grandes 
conversas sobre os nossos “tempos de tropa” e sobre os grandes 
desafios que se punham aos “homens do mar”. Soube também, quer 
através do Professor, quer através de oficiais mais antigos que ainda se 
lembravam dele (deixou uma forte impressão por onde passou) das 
venturas e desventuras da sua passagem pela Marinha, pela Escola 
Naval, e pelo Instituto Hidrográfico, onde foi uma peça fundamental na 
introdução da informática e no salto tecnológico e científico que isso 
representou. Como todos os outros camaradas de armas, tinha uma 
carinhosa alcunha: o Pacolau, pois mais que um navio era um verdadeiro 
paquete! Soube também que a sua entrada na vida militar tinha vindo 
numa altura particularmente má pela disrupção que causou, mas isso 
não o impediu de cumprir a seu serviço com sentido de missão, e pelas 
conversas que tinha comigo senti que mantinha uma relação especial 
com a Marinha. Por essas alturas fui também colega de uma das suas 
filhas, que dava aulas no ISEGI (agora NovaIMS), e co-orientador com a 
Professora Helena de alguns alunos. Tinha uma família fantástica, de que 
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se orgulhava imensamente e intensamente. Quando saí da direcção da 
CLAD os contactos tornaram-se mais esporádicos, mas este ano de 2018 
era um ano em cheio: a Leonor ia finalmente defender a sua muito 
merecida tese, e as JOCAD iam ser “na sua Escola Naval”. Era um ano em 
cheio! Sou mais crente do que ele alguma vez foi, por isso espero que ele 
tenha uma agradável surpresa quando for recebido “lá em cima” de 
portas abertas pelo bem que fez por cá, e partiu sabendo que as coisas 
“iam bem por cá”. Bem-haja, e obrigado Professor, onde quer que 
esteja! 

Aos que por cá ficamos, cabe-nos a responsabilidade de ajudar a 
solidificar a comunidade de conhecimento que ele ajudou a criar, e para 
isso temos que preservar a memória dos nossos “notáveis”, que nos 
ajudaram a formar, e nessa memória nos fortalecemos.  
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Obrigada 

Ana Lorga da Silva1  

  
Neste momento especial é a hora de olhar para trás, ver tudo o que já 
passou e valorizar a amizade e conhecimento adquiridos. 

Quando um Professor amigo vai embora não há forma de dizer 
adeus.  

 
 

  

                                                           
1Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, ana.lorga@ulusofona.pt  
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Meu Primo  

João Nicolau1  

 
As minhas recordações do meu primo Fernando remontam à minha 
meninice. Apesar de sermos primos em primeiro grau tínhamos uma 
diferença de idade de 23 anos. Por isso, foi mais uma figura paternal. O 
meu primo tinha uma ligação muito forte ao meu pai e esse vínculo 
manteve-se comigo. Os seus valores, motivação e empenho foram para 
mim uma referência.  

 
  

                                                           
1Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, 
nicolau@iseg.ulisboa.pt  
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Fernando Nicolau: o meu primeiro 
Orientador Científico  

António Pacheco1 

 
O meu percurso de formação cruzou-se com a carreira de Fernando 
Nicolau como professor universitário no âmbito da Licenciatura em 
Probabilidades e Estatística da Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa. Nesse quadro, tive a felicidade de ter tido Fernando Nicolau 
como o professor que me introduziu à área de Análise de Dados e como 
orientador científico do Estágio Profissionalizante do referido curso de 
licenciatura. 

Tendo ingressado no curso de licenciatura em 1982, creio que o 
meu primeiro contacto com Fernando Nicolau terá ocorrido apenas em 
1985, durante o terceiro ano da licenciatura, como seu aluno da 
disciplina de Análise de Dados I. Já no decorrer do quarto ano do curso, 
fui seu aluno nas disciplinas de Análise Multivariada e Análise de Dados 
II.  

Enquanto meu professor das disciplinas de Análise de Dados I, 
Análise Multivariada e Análise de Dados II, Fernando Nicolau foi 
responsável por eu ter desenvolvido um interesse muito especial pela 
área de Análise de Dados e ter optado por escolher, no último ano da 
licenciatura, um estágio profissionalizante onde poderia aplicar e 
desenvolver os meus conhecimentos nessa área. 

Para o desenvolvimento desse meu interesse pela área de Análise 
de Dados, contribui em grande medida a paixão que Fernando Nicolau 
transmitia pela capacidade desta área em extrair conhecimento de 
conjuntos complexos de dados e apresentá-lo de uma forma 

                                                           
1Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, apacheco@math.tecnico.ulisboa.pt  
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especialmente prática e intuitiva. Contribuiu também fortemente a 
postura próxima e o carácter afável de Fernando Nicolau, a par das 
excelentes sugestões de literatura da área de análise de dados, muito em 
particular de “Analyse des Données”, que ele me forneceu.  
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Um Homem Holístico  

Jorge de Sá  

 
O Fernando Nicolau foi um Homem livre e de bons costumes. 

Conheci-o em muitas das suas facetas e qualidades, enquanto ser 
multivariado.  

Nos tempos de bonança, o Fernando era uma referência, um porto 
seguro, sempre atento aos perigos que permanentemente espreitam 
para destruir a harmonia e a paz. 

E no mar encapelado das adversidades, o Fernando foi sempre o 
Arrais, o Mestre que procurava encontrar uma rota serena que 
conduzisse a soluções equitativas. 

Nem sempre o terá conseguido, mas nunca desistiu dessa 
demanda. 

Muitos poderão conhecê-lo sobretudo como um professor, como 
um analista de dados, como um Homem de ciência. 

Eu tive a honra de o conhecer nestas suas muitas qualidades.  
Com ele aprendi muito (e permitam-me que junte aqui a Helena), o 

que me permitiu inovar, vulgarizando o recurso a técnicas de análise de 
dados nos estudos de mercado português ainda na década de oitenta do 
século passado. 

Mas, sobretudo, tive a felicidade de conhecer o Fernando noutras 
manifestações da sua personalidade, nomeadamente na sua faceta 
gnóstica. 

A busca incessante de uma Verdade, muito para além da evidência 
“palpável” das coisas, permitiu-lhe conviver com a existência de uma 
transcendência antropologicamente centrada, mas sem nunca deixar de 
respeitar a sua inserção sustentável no mundo físico e finito.  

De algum modo, uma aproximação à sua própria imortalidade. 
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O Fernando sabia guardar a complexidade para os bastidores do 
palco da vida, procurando mostrar externamente a simplicidade do que 
não é simples, como professor permanentemente preocupado em ser 
entendido. 

A sua crença na ciência libertadora de todos os obscurantismos 
acompanhou-o como uma utopia perseguida bem para lá dos 
condicionalismos e das incertezas de cada presente. 

Nesta sua faceta o Fernando era um otimista, não necessariamente 
para si mesmo, mas para os outros, para as Mulheres e para os Homens 
que ele queria ver libertos das cadeias da ignorância, da tirania e dos 
preconceitos. 

Porque o Fernando sempre procurou elevar templos à virtude, 
glorificando a justiça, a verdade e a razão. 

É por tudo isto que o Fernando continua e continuará entre nós. 
Com a sua memória fraterna juntamo-nos hoje num espaço de 

união que nos vem do passado e nos projeta no futuro. 
Saibamos honrar a sabedoria, a força e a beleza de tudo o que foi (e 

será) o nosso Fernando Nicolau. Sejamos dignos do seu legado, 
esforçando-nos por aproximar todos os seres humanos pela 
Fraternidade. 
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À la mémoire de Fernando da Costa Nicolau  

Gilbert Saporta1   

 
J’ai rencontré Fernando da Costa Nicolau il y a une trentaine d’années. 
Nos chemins se sont croisés à de nombreuses reprises lors de 
conférences en France et ailleurs. Nous avons collaboré dans les 
programmes de coopération académiques luso-français en Analyse des 
Données pilotés côté portugais par son épouse Helena Bacelar Nicolau. 

Sur le plan scientifique, nous étions complémentaires: lui le 
classificateur et moi le factorialiste, réunis par une même vision de 
l’analyse des données et de la statistique, héritée de Jean-Paul Benzécri 
et John Tukey. Vision selon laquelle les modèles doivent suivre les 
données et non l’inverse: il faut faire parler les données en cherchant les 
méthodes les plus adaptées plutôt que les réduire à des modèles 
simplificateurs.   

Fernando avait une grande culture statistique et une vision très 
large de l’analyse des données. Il s’intéressait à de nombreux domaines 
d’application allant de la chimie à la psychologie comme en témoigne le 
programme des premières JOCLAD de décembre 1993 auxquelles j’avais 
eu l’honneur d’être invité avec plusieurs collègues français qui rendent 
hommage par ailleurs à Fernando. 

Parmi ses nombreuses contributions, je retiens la classification 
hiérarchique circulaire dont l’originalité m’avait frappé. En cette époque 
où les données de grande dimension (beaucoup plus de variables que 
d’observations) abondent, les techniques de classification de variables 
développées par Fernando et Helena sont en pleine actualité et 
j’encourage les jeunes chercheurs à les redécouvir et les adapter. 

                                                           
1CNAM, PARIS, gilbert.saporta@cnam.fr  
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Au fil des années, de collègues nous sommes devenus amis et 
j’appréciais à chacune de nos rencontres son humanisme, sa grande 
culture. Fernando me racontait avec humour ses souvenirs de la 
dictature, puis de la Révolution des Oeillets et ensuite nous allions casser 
des crabes à coups de marteau dans une Cervejaria (était-ce bien la 
Cervejaria Portugalia?). 

Un de mes meilleurs souvenirs fut l’expédition à 3 familles (avec les 
Lejeune) après le congrès ICOTS de 1994 à Marrakech qui nous mena à 
Telouet, Ouarzazate, Tinehrir par des chemins escarpés et des routes 
spectaculaires. 

Fernando restera dans ma mémoire! 
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Testemunhos dos Açores, com Respeito e 
Gratidão 

Áurea Sousa1 e Osvaldo Silva2  

 
O Professor Doutor Fernando Augusto Antunes da Costa Nicolau, 
conjuntamente com a Professora Doutora Helena Bacelar-Nicolau, teve 
um papel pioneiro no incremento do ensino e da investigação da Ciência 
Estatística no âmbito da Análise de Dados e, em especial, da Análise de 
Dados Multivariados (ADM) em Portugal. Foram orientadores de 
mestrado e de doutoramento de diversos dos atuais docentes e 
investigadores, nessas áreas, de diferentes instituições do ensino 
superior em Portugal, e fizeram uma Escola de Análise de Dados. 

Conhecemos o Professor Fernando Nicolau no ano letivo de 
1994/1995, no Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação 
da Universidade Nova de Lisboa, quando este lecionava a disciplina de 
Análise de Dados. Recordamos, com saudade, o Professor Fernando 
Nicolau e sentimos um enorme orgulho por lhe termos conhecido como 
professor e orientador de doutoramento. Lembramo-nos, muito bem, da 
sua enorme competência, associada às suas gigantescas capacidades de 
concentração, raciocínio lógico-matemático, reflexão, sentido crítico e 
de comunicação, e do alcance das suas notáveis sugestões durante as 
reuniões que tivemos, a par da sua memorável simpatia e amizade.   

O Professor Fernando Nicolau, sempre amistoso e com um fascínio 
por partilhar os seus conhecimentos, com um espírito de liberdade de 
pensamento, era hábil em se interrogar e em incutir aos outros o hábito 
de se questionarem e refletirem sobre os caminhos e veredas do 

                                                           
1Universidade dos Açores e CEEAplA, aurea.st.sousa@uac.pt  
2Universidade dos Açores e CISCNOVA.UAc/CISC.UAc, Osvaldo.dl.silva@uac.pt  
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processo investigativo. As conversas e reuniões, que tivemos com ele, 
geravam períodos de debate e de reflexão, em que algumas pistas eram 
desbravadas, mas muitas outras eram sugeridas com o intuito de serem 
trilhadas, num caminho de descoberta, pelos iniciantes da investigação. 
O Professor Fernando revelou um gosto profundo pela ciência e um 
enorme prazer pelo ensino da Análise de Dados, sempre de forma muito 
afável e humanista. 

Podemos caracterizá-lo como um homem com uma cultura muito 
vasta e com uma capacidade invulgar de interligar a ciência com a 
cultura e a sociedade, criando pontes de forma holística e mostrando a 
beleza da Análise de Dados, aliando a ciência à arte. Todas as suas 
qualidades, profissionais e pessoais, tornam-no inesquecível e um 
exemplo para todos nós.  

A melhor forma de respeitarmos a sua memória é a de todos nós, 
que fomos seus discípulos e admiradores, desenvolvermos o ensino e a 
investigação em Estatística e Análise de Dados, com entusiasmo e 
dedicação, contribuindo para a formação das gerações vindouras, 
transmitindo-lhes os valores que ele nos deixou (gosto e paixão por 
aquilo que se faz, trabalho e perseverança, espírito crítico, capacidade 
criativa, respeito e honestidade). Vamos continuar a honrar a sua 
memória no nosso dia a dia, pois este é um dos desafios de todos os que 
tiveram o privilégio de o conhecer pessoalmente. 
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Um Mestre para o Doutoramento e para a 
Vida  

Fernanda Sousa1 

 
É em momentos como estes que tenho consciência de quão débil é a 
minha capacidade de escrita, do quão difícil é passar para texto todas as 
recordações e sentimentos guardados! 

Estávamos em 1993 e eu às voltas com a decisão da orientação de 
doutoramento, sendo certo que o tema deveria inserir-se na Análise de 
Dados Multivariados. Tive conhecimento, não me recordo da fonte, da 
ocorrência das I Jornadas de Classificação e Análise de Dados, a ter lugar 
entre 13 e 15 de dezembro desse ano, na Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Inscrevi-me de 
imediato…lá encontrei o Professor Paulo Gomes, com quem tinha 
trabalhado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e um 
dos responsáveis pelo gosto crescente que eu nutria por esta área. Fui 
gentilmente apresentada ao Professor Fernando Nicolau, com quem tive 
uma empatia imediata (arrisco-me a dizer que a empatia foi mútua) …a 
decisão estava tomada. Esta feliz ocorrência tornar-me-ia uma assídua 
participante nas JOCLAD.  

Tive o enorme privilégio de ser orientada pelo Professor Fernando 
Nicolau, penso mesmo que terei sido a única doutoranda orientada 
exclusivamente por ele! O tema proposto foi a “Validação em 
Classificação”, tema de uma pertinência extrema no garante da 
qualidade dos resultados. Percebi mais tarde a coerência da proposta 
…ele tinha enorme apetência pelas aplicações de técnicas multivariadas 
a dados reais, valorizando de forma particular a investigação que 

                                                           
1CITTA, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fcsousa@fe.up.pt 
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pudesse vir a contribuir para a resolução efetiva de problema. Era um 
grande desafio, pela sua abrangência e inovação…davam-se à data os 
primeiros passos nessa área…  

Foram muitas as reuniões que tive com o Mestre…as primeiras 
ainda em Aveiro, e depois em Lisboa.  

Eram dias repletos e intensos…começavam bem cedo, com a 
viagem de comboio do Porto para Lisboa, seguiam-se horas de narrativas 
preciosas sobre o tema e áreas afins, não se sentindo o tempo passar tal 
era o entusiasmo que impunha ao seu discurso…as ideias jorravam de 
uma forma aparentemente desorganizada (ilusão minha). Tive no início 
que arranjar coragem para propor uma pequena pausa de 
almoço/lanche! A viagem de regresso era ocupada pela desafiadora 
tarefa de organizar o manancial de informação/conhecimento que me 
havia sido transmitido.  

À medida que fui crescendo cientificamente fui tendo consciência 
da sua notabilidade, de quão valiosas, pertinentes e visionárias eram as 
suas preocupações e os seus ensinamentos.  

Mas nestes dias havia ainda tempo para abordar muitos outros 
temas; as nossas famílias eram assunto obrigatório, percebia-se que a 
família era para ele um suporte de vida…A transversalidade do seu 
conhecimento e das suas preocupações, reveladoras de um espírito 
atento e genial, fizeram com que visse nele um Mestre para a minha 
vida. 

Gostaria de referir um aspeto que muito lhe apreciava, a sua forte 
preocupação na formação, quer dos mais jovens quer dos utilizadores de 
técnicas estatísticas, dando gratuitamente, e frequentemente com 
esforço, muito de si.    

Finalmente uma breve referência à partilha na Direção da CLAD 
aquando dos mandatos em que foi Presidente, permitindo-me conhecer 
melhor a História e o que pretendia para o Futuro da CLAD. Recordo com 
especial carinho a conversa que teve comigo a incentivar-me à 
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constituição de uma lista candidata à Direção da CLAD. Aceitei a 
responsabilidade desse desafio, simplesmente porque ele o desejou! 

Uma feliz ocorrência em 1993, atrás referida, foi marcante no meu 
percurso académico e permitiu-me conhecer e vivenciar com um ser 
humano de exceção a vários níveis. Possuidor de uma simplicidade 
aparente e de uma personalidade de múltiplas riquezas.  

Por tudo o que o Professor Fernando Nicolau fez pela Estatística em 
geral, e pela Análise de Dados em particular, o meu enorme 
reconhecimento. 

Ao inesquecível Mestre e Amigo, pelo que significou e ainda hoje 
significa para mim, deixo aqui expresso o meu sentimento de grande 
admiração e profundo respeito. 

Onde quer que esteja, o meu obrigada eterno!!! 
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BIOGRAFIA ABREVIADA 

Fernando da Costa Nicolau 
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Nasceu em Lisboa a 7 de agosto de 1942. 

Filho único, sendo a família originária da Região das Beiras (Aldeia 
de Pai das Donas, Arganil), faz os seus estudos primário e liceal em 
Lisboa. No Liceu Pedro Nunes é aluno de Físico-Química do Professor 
Rómulo de Carvalho (pseudónimo António Gedeão na poesia), tendo 
este contribuído, certamente, para o seu gosto em aprender e habilidade 
para conjecturar.  

Ingressa no curso de Ciências Matemáticas da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), licenciatura que conclui em 
1964. Em janeiro de 1965 inicia a sua carreira profissional no 
Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, como Assistente. 

Em agosto de 1965 ocorrerá o seu casamento com Helena Bacelar- 
tendo duas filhas: Paula (1967) e Leonor (1973). De outubro de 1965 a 
julho de 1968 interrompe as suas funções docentes para cumprir o 
serviço militar obrigatório na Marinha – Reserva Naval. 

Em setembro de 1969, usufruindo de uma bolsa OTAN vai para 
França, sendo admitido para estudos de informática, na Université de 
Paris VI, Pierre et Marie Curie. Aqui contacta com importantes nomes da 
Analyse des Données como J. P. Benzécri e I.C. Lerman. 

No Institut de Statistique des Universités de Paris (ISUP), 
Universidade de Paris VI (Pierre et Marie Curie), obtém em 1971 o 
Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) em Estatística Matemática, e em 
1972 o diploma de Docteur 3ème Cycle em Estatística Matemática, opção 
Análise de Dados, com tese intitulada “Contributions au Traitment 
Automatique des Données Multidimensionnelles par l’ Analyse des 
Correspondances et la Classification Automatique”.   
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Regressa ao Departamento de Matemática da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) em 1973. Aqui desempenha 
várias funções de gestão, administrativas e administrativo-científicas; (i) 
Membro da Comissão de Gestão do Departamento de Matemática e da 
Secção de Matemática Aplicada da FCUL, em vários períodos de 1974 a 
1977 (ii) Secretário do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade 
de Lisboa (CEAUL) – INIC, entre 1975 e 1977. 

Em 1981 a Secção de Matemática Aplicada da FCUL passa a 
departamento, surgindo assim o Departamento de Estatística, 
Investigação Operacional e Computação (DEIOC).  

Em Janeiro de 1981, tem lugar a defesa de tese de doutoramento 
na Universidade de Lisboa, intitulada “Critérios de Análise Classificatória 
Hierárquica Baseados na Função de Distribuição”, conducente ao grau de 
Doutor em Ciências, especialidade Probabilidades e Estatística. A par da 
sua esposa, Professora Helena Bacelar-Nicolau, são os primeiros a 
doutorarem-se no recentemente formado DEIOC.  

Participa na criação das primeiras licenciaturas em Estatística e 
Investigação Operacional e em Probabilidades e Estatística, no primeiro 
mestrado em Probabilidades, Estatística e Investigação Operacional. É (i) 
Membro e depois Presidente do Conselho Directivo da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa, nos anos lectivos 1981-82 e 1982-83  
(ii) Representante na Comissão Coordenadora do Conselho Científico e 
Membro da Comissão Executiva do DEIOC da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, entre 1983 e 1985 e entre 1986 e 1987. 

Em junho de 1987 é nomeado Professor Associado no DEIOC da 
FCUL. 

Em fevereiro de 1989 integra o corpo docente do Departamento de 
Matemática da Universidade de Aveiro, como Professor Associado, onde 
permanece até abril de 1995. Também aqui desempenha várias funções 
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de gestão, administrativas e administrativo-científicas; (i) Presidente da 
Comissão Pedagógica de Matemática, Universidade de Aveiro, de 1991 a 
1993 (ii) Responsável pela Gestão do Departamento de Matemática, 
Universidade de Aveiro, em diversos períodos entre 1990 e 1993 (iii) 
Representante do Departamento de Matemática na Comissão 
Coordenadora do CIFOP/AVEIRO desde Maio de 1994 (iv) Responsável 
Científico pelo Laboratório de Análise de Dados, Estatística e 
Reconhecimento de Formas (LADERF) do Departamento de Matemática 
da Universidade de Aveiro, desde 1989 até 1995 (v) Responsável 
Científico pelo Laboratório de Biometria, subprojecto do Centro de 
Estudos de Tecnologias Agro-Alimentares - CETA/JNICT (CIÊNCIA) - 
Universidade de Aveiro, entre 1992 e 1994.  

Em abril de 1995 regressa a Lisboa, agora como Professor 
Associado do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Em 1997 apresenta a sua Agregação em Matemática, na Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. 

Entre 1998 e 1999 ocupa o cargo de Vice-Reitor da Universidade 
Aberta. 

Em 1999 regressa à Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa, onde permanece até à sua aposentação 
em maio de 2003. 

Faleceu em Lisboa, a 12 de dezembro de 2017. 

Ao longo de toda a sua carreira, na componente lectiva académica, 
é responsável por leccionar em licenciaturas e mestrados, em diversas 
faculdades, a cursos de Matemática e a outros, variadíssimas disciplinas 
com vertentes mais teóricas, mais aplicadas, ou computacionais: 
Matemáticas Gerais, Cálculo Automático, Análise Numérica, disciplinas 
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de Estatística, na formação de base e avançada, Análise de Dados 
Multivariada. 

Participa ainda, como docente na área da Estatística e Análise de 
Dados (i) No Mestrado de Estatística e Gestão da Informação, entre 1993 
e 1997, no Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação 
(ISEGI) da Universidade Nova de Lisboa (ii) No Mestrado de Matemática 
Aplicada, entre 1991 e 1996, na Universidade de Évora (iii) No Curso de 
Pós-Graduação de Saúde Pública e Medicina Tropical, Instituto de 
Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa em 1990/91 
(iv) Em cursos de curta duração sobre Análise de Dados Multivariados no 
Instituto Nacional de Administração-INA / Oeiras, entre 1982 e 1986, 
integrados nos cursos de Pós-Graduação de Informática da Estatística do 
INA. 

É Professor convidado; (i) Na Universidade de Rennes I e 
IFSIQ/IRISA, de setembro de 1987 a março de 1988 (ii) No Departamento 
de Matemática e Informática do CNAM-Paris/França, em março/abril de 
1992 e em abril de 1995 (iii) Na Universidade Agostinho Neto - Luanda, 
Rep. Popular de Angola, em outubro/novembro de 1984 (iv) Em 
colaborações mais curtas: CADEPS/Université Libre de Bruxelles (1991), 
INRIA-Rocquencourt (diversas ocasiões), Dep. Mathématiques /CNAM-
Paris (1993,1996), Unité de Biométrie/U. Montpellier (diversas vezes); 
IRISA/Rennes I (diversas ocasiões); LSAD/Rennes II. 

Supervisão de inúmeros trabalhos finais de Licenciatura, 
Monografias e Estágios, em Matemática Aplicada em diversas áreas de 
Estatística e Análise de Dados. 

Paralelamente participa como membro e como responsável 
científico de um vasto número de Projectos de Investigação, salientando-
se os Projectos de Cooperação Científica Luso-Franceses (em co-
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orientação com a Profª H. Bacelar-Nicolau), subsidiados pelos Serviços 
Culturais da Embaixada de França e pelo INIC e JNICT. 

Apoiadas nestes projectos têm lugar, de 13 a 15 de Dezembro de 
1993, as “I Jornadas de Classificação e Análise de Dados" (JOCLAD 93), 
cujo sucesso seria a semente que originaria a Associação Portuguesa de 
Classificação e Análise de Dados (CLAD). A estas jornadas seguiu-se a 
constituição da Associação CLAD e a organização regular anual, até hoje, 
das JOCLAD.  

Além de sócio fundador, é membro, desde a sua criação, dos 
Órgãos Sociais da CLAD: como Presidente da Assembleia Geral entre 
1994 e 2000, como Vice-Presidente da Direção entre 2000 e 2004, como 
Presidente da Direção entre 2004 e 2010 e membro do Conselho Fiscal a 
partir de 2010. Foi representante da CLAD junto da International 
Federation of Classification Societies (IFCS). 

São muito variadas as suas áreas de interesse: (i) Estatística e 
Análise de Dados Multivariados (muito em particular a Análise 
Classificatória) (ii) Amostragem, Sondagens e Inquéritos (iii) 
Implementação, Manutenção e Controlo da Qualidade, sobretudo na 
vertente multivariada (iv) Metodologias de Ensino da Matemática, com 
recurso às novas tecnologias da informação, em especial na área de 
Estatística e Análise de Dados (v) Consultoria científica e investigação 
aplicada em Biometria, Ciências Humanas e Sociais, Economia, Agro-
indústria.  

Profere inúmeras comunicações em conferências, nacionais e 
internacionais, muitas delas como orador convidado. Tem uma vasta de 
lista de artigos publicados em proceedings e em revistas internacionais. 
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RECORDANDO MOMENTOS 
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Aos 4 anos 
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Na Marinha 
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No doutoramento em Portugal (1981) 
Com o Mestre 

 

 
 

Com o Júri e Colegas 
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Em Luanda, Professor Convidado (1984) 
 

 
 

O início da CLAD 
 

 
 



 

92 
 

O científico e o social no científico 
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Com António Gedeão 
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Em família… 
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