RÁDIO NO MUSEU DA FIFA – ZURICH, SUÍÇA
Em 2014, eu estava em Quebec, visitando a coleção de rádios antigos do amigo Jean-Yves Bourget,
quando li um inusitado e-mail. Era Ansorge Moritz, que falava em nome de uma empresa contratada
em projetar e equipar o futuro Museu da FIFA em Zurich, Suíça.
Eles queriam adquirir um rádio que tivesse transmitido a primeira Copa do Mundo que o Brasil pôde
ouvir, a de 1938, na França. Procuraram na Internet, acharam o www.museudoradio.com e puseram
o olho num receptor Cruzeiro 100. Eu tinha que acreditar!
Em poucos meses, a Fedex estava embalando com muito carinho o Cruzeiro rumo Zurich! Mas antes
eu acertara o preço: não pedi nada! Apenas que tivesse uma etiqueta de doação pelo Museu do
Rádio - Porto Alegre.
Tudo o que tem preço, não é caro. Ter um rádio Museu da Fifa, tem um preço inimaginável!
Projetei uma viagem para vê-lo e com uma sorte muito grande: aquele mesmo Moritz, que foi
encarregado de projetar o Museu, estava agora funcionário da Fifa, CEO do Museu.... No dia 17 de
maio de 2018, eu e a esposa fomos para Zurich e ao Museu da Fifa para ver o meu radinho, embaixo
de muita emoção e lágrimas, recebidos e ciceroneados pelo manager Moritz.
O Museu, um banho de tecnologia sobre o futebol de todos os tempos.
Obrigado, rádio Cruzeiro. Tudo o que fiz por ti é ínfimo sobre o que me recompensaste!

Fonte: Museu da FIFA – Instagram
https://www.instagram.com/p/Bj7hsBAgCkU/?taken-by=fifamuseum

17 de maio de 2018 : Ansorge Moritz, CEO do Museu, nos mostra o acervo!

À esquerda, o receptor Cruzeiro, exposto sob a
vitrine da Seção “Copa de 1938- França”.
Este rádio, modelo Cruzeiro 100, foi montado em
São Paulo pela empresa brasileira Byington & Cia,
entre 1935 e 1937. A indústria, uma das pioneiras
em montar e fabricar receptores e transmissores
de rádio no Brasil, foi criada por Alberto Byington
Jr., proprietário das Rádio Club do Brasil e Rádio
Cruzeiro do Sul em São Paulo. Ele também foi
representante da Columbia Records no Brasil,

Acima, à direita, a etiqueta no Museu do Futebol Mundial – FIFA, Zurich, Suíça: “As transmissões de
rádio, muitas vezes tocadas por alto-falantes na rua, significavam que os fãs no Brasil poderiam
realizar a ação na França. ”

O Museu do Futebol – FIFA, Zurich, tem uma grande
visitação de escolas e seus alunos locais, bem como
crianças do mundo inteiro. Há uns cadernos, em
várias línguas, onde os pequenos tem um
questionário para responderem sobre os objetos
vistos.
Em uma das páginas, está o receptor Cruzeiro 100,
camiseta, luvas, chuteiras, etc., com a pergunta
(tradução): Procure os objetos abaixo nas primeiras
vitrines da Copa do Mundo.Combine as letras em cada
objeto com a Copa do Mundo Correta.
Resposta: 1938, France.

“Cruzeiro 100. Este rádio datado em 1937, está em exibição no Museu do Futebol Mundial da FIFA”
Fonte: https://issuu.com/fifa/docs/fifa1904_issue_10/43
Revista da FIFA: WWW.FIFA.COM/MAGAZINE, outubro de 2016, pg. 40

“No Museu do Futebol do Mundo da FIFA, existe um antigo rádio, com três botões e um dial circular.
Você não pode tocá-lo, posto que o “receptor sem-fio” está atrás de um painel de vidro. O Cruzeiro
100 foi doado pelo Museu do Rádio de Porto Alegre. ”
Fonte: https://issuu.com/fifa/docs/fifa1904_issue_10/43
Revista da FIFA: WWW.FIFA.COM/MAGAZINE, outubro de 2016, pg. 38
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