


Parabéns pelos 70 anos e por 

tantas realizações! 

Estamos tão perto, e acho que 

nunca agradeci por tudo que 

aprendi com você, na Física, no 

ensino, por todos os passeios e 

sobretudo por toda a paciência e 

suporte, em todos os momentos. 

Grande beijo, 

Parabéns 
Leandro pelos 70 
anos de tantas 
realizações. Um 
grande abraço. 
Nelson Braga

Parabéns pelos 
70 anos, 
Leandro. É um 
prazer e uma 
honra tê-lo no IF.
Ruynet

Parabéns Leandro! Lhe desejo felicidades e muito sucesso.
Marcelo Byrro

Huge and warm congratulations to the one and only 
Leandro!  Thank you for the incredible kindness and 
memories with so much fantastic collaboration over the 
years!    I think I met you for the first time when you did 
shifts on DELPHI and then you were ahead of me (as 
usual) with joining LHCb!  We had such memorable 
experiences with Miriam and Erica, with the most epic 
silicon tracker construction and survey ever, and the 
incredible UFRJ students, including the amazing Bruno.  
Thank you for all the memories, for the amazing 
hospitality, for the fantastic UFRJ schools and workshops.  
Here’s to making the next decade even more fun!

Paula

Parabéns 
Leandro!! 
Obrigado pelo 
convívio e pelas 
várias realizações 
para a UFRJ ao 
longo da sua 
brilhante carreira! 
Paulo A.

Parabéns, Leandro! Muitas felicidades e

boníssimas lembranças. Carpe diem!

São os votos do colega Maurício Calvão.



Parabéns, 
Leandro. Você é 
um exemplo para 
todos nós no IF.
Abraços,
Alfonso

Parabéns, Leandro! Felicidades 

e sucesso nos muitos anos que 

ainda estão por vir.
Abraço,Lucia

Parabéns, Leandro!! Foi 
muito bom ter participado 
de parte dessa jornada 
com você! Um forte 
abraço! Sandra

Leandro !
Parabéns por tantas realizações e 
que você siga contribuindo para o 
fortalecimento e crescimento de 
nossa área de altas energias …
Um forte abraço,
Andre Sznajder

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 Jordião 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, Leandro, 

pelas realizações e 

brilhante carreira!! 

Que venham mais 

nos próximos anos!!! 

Abraço, Henrique Boschi

Caro Leandro,
Parabéns pelos seus 70 anos
e por suas realizações !   
Vamos continuar a luta,
Kodama

Leandro : cumprimentos 
por sua sétima década 
de vida plena de 
realizações pessoais e 
profissionais. Abraços, 
Erasmo. 



Dear Leandro,
According to our administration your birthday is in April!
Anyway: thanks a lot for your hospitality all these years, and
without doubt years to come. You were the best Brazilian guide we ever had.
It must also be a nice birthday present that, mainly thanks to your efforts 
(putting on long trouser and a tie to convince your minster), Brazil is now
an associate member of CERN. 
Cheers, Hans

Parabéns, Leandro! 
70 anos com energia de 07! 
Forte abraço!
Sergio J.

Parabéns e muitas felicidades! 
Grande abraço,
Gilvan

Parabéns! Muito obrigado por ter me 

apresentado a área de física de 

partículas experimental. Foi um prazer 

ter participado de parte da sua jornada.

Oscar

Parabéns! E muitas 
felicidades! Abraços, d.c

Parabéns Leandro pelos 70 anos e 

pela brilhante carreira! Espero que 

você continue contribuindo com a 

Física de Altas Energias por muitos 

mais anos! Forte abraço, 

Marcelo Munhoz

Parabéns Patrão! Muitas felicidades! 
Toni

Parabéns, Leandro, pelos muitos 

sucessos, a criação, suporte e 

liderança. O Lape, o Cederj e a 

física de partículas no Brasil 

devem muito a você. Agradeço 

pelas oportunidades e 

aprendizagens. Beijo, Irina

Parabéns, Leandro! Claramente 

erraram na data (devem ser uns 

60, no máximo) mas qualquer 

motivo para comemorar sua 

brilhante carreira e inestimável 

contribuição pro IF tá valendo! 

Abraços, Marcelo



Parabéns Leandro, feliz 

aniversário! Desejo tudo de bom 

nessa vida, mas também te 

desejo forças para enfrentar os 

desafios de viver. Abraço, 

Magno Machado

Parabéns Leandro, feliz aniversário.
Abraços Hugo

Muitos parabéns Leandro, foi 

um grande prazer ter trabalhado 

com você. Acho que você fez 

um ótimo trabalho com o LAPE, 

e também que  LHCb não seria o 

que é sem vocês!
Abraços,Xabier

Parabéns, Leandro! Nunca esquecerei a 
preocupação e ajuda que vc me deu no meu 
início no IF. Espero que vc continue 
compartilhando a sua experiência, sempre com 
clareza e coragem, conosco diariamente!
Grande abraço,
Eduardo Fraga

Parabéns, Leandro! Ainda estás um 
garoto!  Obrigado pelo muito que 
fez pelo IF e pela amizade! Vamos 
comemorar de novo em 2052! Um 
grande abraço. Ildeu

Congratulations Leandro, I can’t believe you are turning 70 ! 
I fondly remember the LHCb week in Itacuruca as a turning 
point for the collaboration when we came together as a real 
community. Many thanks for all you and your group have gone 
on to achieve in LHCb. Best wishes, Chris

Parabéns Leandro! 
Muitas felicidades! 
E obrigado pela 
convivência 
durante todos 
esses anos.
Daniel Miranda
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Leandro, parabéns pelos 70, e que você seja muito feliz! E que 
continue ativo! Alberto

Caro Leandro, desejo feliz 
aniversario e ânimo pra continuar a 

trabalhar pelo seu grupo.
Maria Elena 

Parabéns, Leandro. Feliz 70 anos e que você continue tendo sucesso em tudo que 
faz.
Abraços,
Joaquim 

Caro Leandro, parabéns por esse 
marco de vida e que continues 
tendo sucesso e contribuindo 
intensamente com a Ciência 

brasileira!
Forte abraço, Gustavo. 

Dear Leandro,
My very best wishes for your 70th birthday!
I keep very good memories from the time we spent 
together in LHCb
and the visit the visits to Rio, including UFRJ.
All the best, Burkhard 

Parabéns Leandro pelos 70 anos! 
Muitas felicidades e muitos anos de vida com 
saúde e contribuições para a ciência. 
Obrigado pelos ensinamentos adquiridos ao 
longo dos anos no LAPE  e por todo seu 
esmero na liderança do grupo. Fernando Luiz

Querido Leandro, parabéns pelo aniversário, em pleno vigor e entusiasmo. Obrigada por ser exemplo de esforço pela ciência no nosso país. Vamos em frente nessa caminhada!
Beatriz Gay

Felicidades Leandro! Gracias por tu 

hospitalidad y buen humor. Que la vida 

te sonría.     José Angel

Leandro! Professor (Rs)! Parabéns pelos 70 anos de muitas conquistas! Fico muito feliz de você ter participado da minha história. Obrigada por tudo que aprendi com você, por todas suas contribuições para a UFRJ e para a Ciência.
Beijos, Dani. 



Grande mestre, muitos parabéns neste 
aniversário tão significativo! Devo muito a 
você pela minha trajetória profissional, e 
hoje em dia eu considero minha época 
sendo seu aluno como uma das mais 
importantes da minha vida, apesar da 
minha decisão de não continuar no ramo 
da física experimental. Desejo a você toda 
a felicidade no mundo, e espero poder te 
ver novamente num futuro próximo!
Grandes abraços, Julian.


