


Parabéns pelos 80 anos e por 

tantas realizações! 

Obrigada pelas lições, pelo 

exemplo, inspiração  e pelo 

carinho sempre!

 Grande beijo, da favorita 😉! 

Parabéns com muitas 
saudades do chefe de 
sempre, principalmente 
quando estava 
mandando mbb! 1000 
bisous Mimi

Há trinta anos, ganhei um amigo para 
toda a vida! Hoje, comemoramos 80! 
Vou te aturar por pelo menos mais 
20!!! 
Ass.: Sua Excelência, d.c

Parabéns, Marechal!

Muitas felicidades, do

colega Maurício Calvão.

Parabéns, 
Marechal!! 
Jorás

Bernard : cumprimentos e agradecimentos  por sua 
fundamental contribuição para o desenvolvimento do 
IF, particularmente para a construção do sonhado 
“Prédio  Novo”.  Abraços, Erasmo. 

Parabéns, Marechal! 80 n'est tout 
simplement pas suffisant pour 
vous. Volto para o centenário. 
Abraço afetuoso, amigo! Ildeu

Caro Bernard, Feliz 80 !
Vamos comemorar !　Kodama



Muitos parabéns Bernard!

Tudo de bom para a 

próxima década!

Um beijinho, Clara

Parabéns!

Vitorvani

Many congratulations Bernard and thanks for 
the towering contributions you have made to 
the physics community worldwide and to 
building up UFRJ.   I wish you the very best in 
the years to come!  Paula

Parabéns, Bernard!! 

Obrigada pelas grandes 

contrib
uições, especialmente 

no curso de fís
ica do Cederj 

que acompanho de perto e é 

um prazer aprender com 

você. Iri
na

Feliz aniversário, 
meu querido! Nosso 
grupo tem a sua 
marca!! Te admiro 
demais! Sandra

I would like to wish my friends Leandro and 
Bernard all the best for the new decade that opens 
up to them, as well as to the lab of course. I have 
great memories of the DELPHI meeting in 
Mangaratiba (when Erica was still a young 
student!), of the school in Rio in 1996 when 
Bernard suggested us a very nice tour in Brazil 
organised by his friends as well as my stay with 
Miriam and Leandro in Sao Paolo for the summer 
school in Campos de Jordão in 2005. These were 
great moments for me and my family when they 
came with me. Thanks a lot to all of you, and I 
wish to meet you again when you are around here 
at CERN!

Best wishes,
Philippe (Charpentier)

Parabéns 
Bernard! Muitas 
Felicidades . 
Toni

Happy big 80 dear Bernard! Always 
with good memories of our work 
and fun time together with all those 
Grid things! And hoping for new 
adventures ahead! Ognjen

Parabéns, Bernard!!! Você deixou um 

imenso legado no LAPE.

Grande Abraço! Murilo.



Feliz cumpleaños Estimado Bernard. Muchas felicidades también por 
una carrera llena de éxitos. Que la pases muy bien. 
Gilberto Díaz. Universidad de Los Andes - Venezuela

I cannot forget the exciting days of the 
EELA/EELA2/GISELA projects where I worked 
under Bernard’s solid guide.

It was a pleasure knowing him and I’m very 
grateful for the opportunity to discover Latin 
American and Brazilian culture he gave me.

Best Wishes!!

Diego Scardaci

Parabéns Bernard!
Obrigado pelos ensinamentos na 
Iniciação, em Fisexp, Laboratório 
Avançado 2 e nos laboratórios 
Do CEDERJ. Muitas felicidades.
Abraço
Bruno

Parabéns, Marechal! 

Felicidades! 
Henrique Boschi

Parabéns, Bernard! Trabalhar contigo sempre 
foi um grande prazer. Tudo de bom para você

Alexandre Duarte

Happy Birthday Bernard! 
I remember with a lot of fun and i’ll never forget my 
visits at UFRJ with HELEN project and many 
workshops around the world under 
EELA/GISELA/WeNMR liaison chaired by you with 
great competence, sympathy and enthusiasm!
All the best, Marco Verlato

Marechal

Parabéns!

Só lembranças 

boas de você!

Dora

Congratulations Bernard, you must be 
very proud of all you achieved and your 
legacy in the UFRJ group.  Best wishes, 
Chris



Parabéns Bernard! Que você 
continue sendo por mais muitos 
anos esse mentor carismático!
Abração!
Ramon

Caro Bernard, parabéns pelo 
aniversário e pelos longos anos de 
dedicação à universidade e seu 
grupo.
Maria Elena

Felicidades Bernard
Deberíamos de celebrarlo 

en Trujillo jajaja!!!
Un gran abrazo!!!

Raúl

Parabéns, Bernard! 
Um grande abraço!
Joaquim

Parabéns Maréchal! Muitas 
felicidades!

Um abraço,

Daniel Miranda

Parabéns Bernard! Só 

uma pessoa 

excepcional para ser 

lembrada por tanta 

gente incrível! Abraços!

       
       

 Fred

Bon Anniversaire ! 
Félicitations pour votre carrière et 
merci pour tout.
Vanessa H.

Dear Bernard,
My very best wishes for your 80th birthday!
I keep very good memories from the time 
we spent together in LHCb
and the visit the visits to Rio.
All the best, Burkhard 

Parabéns, Bernard! Saudade de você e de nossas conversas, sobretudo 
quando o assunto não era grid computing :-). Forte abraço! Fubica.


