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Fundação Rotária - História IV 
 
 

Certa vez, quando voltou de uma viagem de três meses, que incluiu sua presença na Convenção 
de Oostende, Bélgica, em 1927, Arch encontrou, sobre sua escrivaninha em Cleveland, Ohio, EUA, 
pilhas enormes de correspondência que demandavam sua imediata atenção.   Estava ele 
aprofundado em seu trabalho, quando sua secretária lembrou-o de uma reunião relativa ao 
fundo de dotações do Rotary em Chicago no dia seguinte.   “Devo confessar que fiquei aturdido, 
pois sabia que minhas obrigações profissionais eram inadiáveis”, escreveu Arch.   Assim, preparou 
um telegrama dizendo que não poderia comparecer.   “Estava prestes a enviá-lo”, lembrava ele 
mais tarde, “quando refleti por um momento e ... expedi o seguinte telegrama: ‘Estarei em 
Chicago amanhã pela manhã’”.   E ele lá estava.   Este é apenas um exemplo do que Arch 
costumava chamar “minha devoção pela organização”.   Desde o início, Arch insistia em que a 
Fundação aceitasse contribuições também de não-rotarianos, pois achava que essa deveria ser 
uma organização aberta a todas as pessoas “que possam estar estudando caminhos e meios de 
pôr sua fortuna a serviço dos interesses maiores da humanidade”.   Em seu relatório de 1931, Arch 
escrevia filosoficamente:  “A finalidade da Fundação não é construir monumentos de tijolos e 
pedras.   Se trabalharmos com mármore, este perecerá; se trabalharmos com cobre, o tempo o 
deteriorará; se erigirmos templos, estes cairão em ruínas.   Mas se trabalharmos com mentes 
imortais, se as imbuirmos do verdadeiro significado do Espírito de Rotary, como está expresso em 
nosso Objetivo, e com um justo temor a Deus e amor ao próximo, estaremos gravando 
eternamente algo que enobrecerá toda a humanidade e fará do Rotary uma força imortal 
enquanto durar esta civilização”.   Uma vez, ele observou que há dois tipos de homens - os 
sonhadores e os pensadores - mas insistia em que “o pensador não é mais do que um sonhador 
prático” e concluiu que desejava “pertencer a esta última classe”.   A história, sem dúvida, provou 
que ele estava certo! Arch, esse grande pioneiro do Rotary, faleceu em Cleveland em 1951.   A 
partir de 1948, as contribuições anuais à Fundação foram aumentando constantemente, 
excedendo US$500.000,00 pela primeira vez em 1954-55, e um milhão de dólares uma década 
mais tarde.   Adotando a política de converter imediatamente as doações recebidas em 
programas, com o objetivo de ampliar a compreensão mundial, o número de Bolsas Educacionais 
da Fundação foi-se multiplicando: 55 Bolsas em 1949-50; 109 Bolsas em 1952-53 e 126 Bolsas em 
1959-60.   A partir de 1953-54, com o crescimento contínuo das contribuições, cada distrito rotário 
passou a receber uma Bolsa Educacional de dois em dois anos.    
 
 
 
Fonte :  “ROTARY : Um Século de Serviço, Um Novo Século de Sucessos”  COOPERATIVA EDITORA BRASIL ROTÁRIO - Outubro, 2004  
 


