
Bright Past, Brilliant FutureSOROPTIMIST

Stuart Morrow

O homem que fundou a Soroptimist

Quando olhamos para o início da Soroptimista em 1921, muitas pessoas ficam surpresas 
que há na organização de mulheres um homem em sua história de origem. Stuart Morrow 
foi o homem da Soroptimist que ajudou a impulsionar os primeiros clubes à sua fundação.

1



Bright Past, Brilliant FutureSOROPTIMIST

Vida pregressa

Morrow se formou no Trinity College em Dublin, Irlanda 

William Stuart Morrow nasceu 
em Dublin, Irlanda.
• Emigrou para a Califórnia 

em1885.
• Tornou-se sócio do Rotary 

Club de São Francisco em 
1908. Profissão listada 
como Agente de cobrança.

• Retornou a Dublin após a 
dissolução de seu negócio.

O Rotary era uma grande parte da vida pré‐Soroptimista de Morrow. De acordo com o 
Rotary International, o San Francisco Club foi apenas o segundo Rotary Club a ser formado. 
O primeiro clube foi o Chicago Club, formado em 1905.

Não podemos encontrar muitas informações sobre o que o trouxe à Califórnia ou por que 
seu negócio acabou falindo. Embora sua designação rotária estivesse listada como agente 
de coleção, Morrow também era conhecido como advogado. 

2



Bright Past, Brilliant FutureSOROPTIMIST

Trazendo o Rotary para Dublin

11 de fevereiro de 1911-
Dublin Club formado; Stuart 
Morrow serviu como Secretário 
Organizador.

Grand Canal Hotel em Dublin, onde as reuniões do clube 
eram originalmente realizadas

O Rotary Club de Dublin que Stuart Morrow ajudou a fundar foi o primeiro Rotary Club 
estabelecido no exterior. Ele é creditado por ajudar o Rotary a se tornar uma organização 
internacional.

Os registros afirmam que Stuart Morrow recebia um salário de 9 Guinés por seu trabalho 
(um guinéu era igual a 1 libra e 1 xelim).
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Expansão do Rotary 

Mais tarde, Morrow tornou-se um 
organizador de clube, pago pelo 
Rotary.
• Organizou o clube de Belfast em 

1912.
• Clubes organizados em Glasgow, 

Edimburgo, Manchester, Liverpool 
e Birmingham

Minutes from the Belfast Club’s first meeting. 

Roger Levy gravou um discurso proferido por Stuart Morrow em Glasgow “As duas 
características essenciais de um Rotary Club são: primeiro, que o quadro social deve ser 
restrito a um representante de cada profissão ou negócio; e segundo, que o objetivo 
principal do clube deve ser ser a promoção dos interesses comerciais dos membros. ” Essas 
características, eventualmente se tornaram parte dos primeiros clubes Soroptimistas. 
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Desentendendo-se com o Rotary 

• Nem todos os clubes gostaram das 
regras do clube de Morrow; Os clubes 
britânicos não gostavam de chamar as 
pessoas pelo primeiro nome.

• Surgiram dúvidas sobre a quantidade 
de dinheiro que Morrow ganhara como 
organizador.

• Com o tempo, esses clubes 
compensaram Morrow como 
organizador e o impediram de se 
envolver com seus clubes.

Morrow while working in Birmingham

Apenas uma fonte menciona isso, mas o historiador de Rotary Clubs William J. Mountin 
disse que “perdeu o apoio dos sócios do clube quando descobriram que ele ganhava a vida 
vendendo associações por um guinéu a unidade”.

Este modelo de organização de clube, com um foco principal para Morrow em dinheiro, iria 
coroar sua carreira de organizador de clube e segui‐lo quando ele organizou clubes 
Soroptimistas mais tarde. 
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Continuando a organizar

• Morrow retornou à Califórnia

• Possivelmente continuous 
organizando clubes

• Primavera de 1921: abordou os 
proprietários da Goddard-Parker 
Secretarial School em Oakland 
enquanto procurava organizar um 
novo clube.

Por causa de seu encontro com Goddard, Morrow 
começou a falar com mulheres de negócios da área 

sobre como ingressar em um clube de serviço. 

“The School of Good Results” – A escola de bons resultados
Offers an Intensive Training for Business  Individual Instructions—Oferece um Treinamento
intension em Negócios Instruções Individuais

Não há registros reais sobre Stuart Morrow, entre sua licença dos Rotary Clubs europeus e 
a primavera de 1921. Isso torna difícil dizer, se ele estava organizando clubes ou que tipos 
de clubes ele estava organizando ‐ se para o Rotary ou talvez no início dos Clubes 
Soroptimistas. A tradição Soroptimista diz que ele estava no processo de organizar um 
clube quando entrou na Escola de Secretária Goddard‐Parker em Oakland, esperando 
encontrar sócios homens em potencial. Uma conversa com uma das coproprietárias, 
Adelaide Goddard, levou à ideia de um clube feminino semelhante ao Rotary. 
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Soroptimista nasce

Outubro de 1921: 80 mulheres assinam 
a carta constitutiva do primeiro Clube 
Soroptimista, em Alameda Condado 
(Oakland). Morrow se torna o Diretor 
Administrativo da Soroptimista.

Alameda County Charter 1921

Com toda a sua experiência como organizador, Morrow foi capaz de iniciar este novo clube 
feminino. Ele ainda tinha ligações com o Rotary e com a Câmara de Comércio, o que o 
ajudou a encontrar sócias em potencial entre as mulheres de negócios e profissionais da 
comunidade.

Morrow também cuidou de administrar o lado comercial da organização, e incorporou a 
Soroptimista para que ele possuísse os direitos da organização.

Gladys Barndollar, em particular, participou das reuniões iniciais e usou as conexões de sua 
gráfica para ajudar a conseguir as 80 mulheres originais que fundaram o primeiro clube.

Essas primeiras Soroptimistas foram constrangidas por uma das condições de Morrow, que 
teria sido muito comum naquela época: as sócias tinham que ser mulheres brancas. Isso é 
algo que mudaria logo após Stuart Morrow deixar a organização. E os clubes internacionais 
eram uma prioridade para uma possível sócia, Violet Richardson, que se recusou a assinar a 
carta constitutiva até receber a promessa de Morrow de que haveria clubes internacionais. 
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Califórnia e além

• Clube licenciado de São 
Francisco, março de 1922

• Clube de Los Angeles, julho de 
1922

• Contratou Helena Gamble 
para organizar mais clubes na 
Califórnia e foi para o Leste

• Chartered Washington D.C. 
clube, novembro de 1922

• Clube de Nova York, junho de 
1923 Oda Falconer, uma das presidentes Soroptimista 

encarregada de dirigir a Soroptimista, enquanto Morrow 
saiu para organizar mais clubes.

Morrow fundou clubes em São Francisco e Los Angeles, depois deixou Fanny McGee 
Williams, Oda Falconer e Violet Richardson Ward, as presidentes dos três primeiros clubes, 
a cargo da Soroptimista na Califórnia. Ele contratou a Soroptimista Helena Gamble do clube 
do Condado de Alameda para organizar mais clubes na Califórnia. Então Morrow viajou 
para o leste para estabelecer clubes lá, antes de ir para a Europa. 
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Estabelecimento de clubes internacionais

• Clube licenciado em Londres, fevereiro de 1924

• Teve dificuldade em iniciar o clube de Paris, mas conseguiu uma 
carta constitutiva em outubro de 1924

O papel timbrado de Morrow enquanto trabalhava em Paris.

Morrow cumpriu sua promessa a Violet Richardson e foi para a Europa estabelecer clubes 
lá. O primeiro clube Soroptimista internacional foi fundado em Londres em fevereiro de 
1924.

Quando Morrow foi a Paris em 1924, as mulheres ainda não tinham o direito de votar. Em 
uma carta para Helena Gamble, ele explicou que muitas mulheres solteiras não tinham 
permissão para sair sem uma acompanhante, e não haviam tantas mulheres profissionais 
para entrar em um clube como este. Ele pediu a Helena e quaisquer outras Soroptimistas 
que enviassem nomes de contatos que poderiam ajudar a conseguir mais mulheres para se 
associar.
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Retornando para os EUA

Morrow estabeleceu clubes em
• Filadélfia, abril de 1925
• Seattle, outubro de 1925
• Spokane, fevereiro de 1926
• Kansas City, maio de 1926
• Detroit, setembro de 1926
• Houston, maio de 1927
Ele contratou mulheres para 
ajudar na organização de clubes 
em áreas próximas a elas.

O cartão de visita de Stuart Morrow enquanto 
organizava a Soroptimista em Spokane.

Helena Gamble foi a primeira mulher que Morrow designou para organizar clubes. Após 
seu retorno aos Estados Unidos e após a fundação do clube em Paris, ele pulou para outros 
estados fundando clubes e encontrando mulheres interessadas em se tornarem 
organizadoras de clubes. Ele freqüentemente começava o trabalho em uma cidade e depois 
deixava um organizador de clube para concluir a fundação.

Morrow contratou Clara Davis para fundar o clube de Vancouver; sua secretária, Alva 
O’Brien, ajudou a estabelecer os clubes de Detroit e Spokane. Leah R. Thies organizou o 
Seattle Club.
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Colocando os Clubes nas mãos das 
Mulheres

• 1926: clubes da Costa Oeste se reuniram em Oakland para discutir se 
era o momento certo para se tornar uma organização internacional. 
Muitas sentiram que não poderiam seguir em frente até que tivessem 
os direitos da Soroptimista.

• Violet Richardson sugeriu que se fosse oferecido a Morrow um acordo 
financeiro, ele provavelmente entregaria os direitos à organização. 

Agenda from the 1926 Soroptimist Conference

À medida que cada clube era fundado, Morrow enfatizava que eles eram independentes e 
que os clubes podiam determinar por si próprios quando uma organização internacional 
deveria ser formada. Stuart Morrow não pôde comparecer à reunião de 1926 e pediu que 
Violet Richardson o representasse na reunião. A ausência de Morrow deixou muitas 
mulheres chateadas por não poderem falar com ele ou fazer perguntas sobre seu trabalho.

Muitas delas sentiram que não entendiam o que seria necessário para se tornar uma 
organização internacional, e sentiram que foram impedidas de tomar qualquer decisão 
importante sem Morrow presente. Isso levou a uma discussão entre os membros sobre a 
importância de obter os direitos da organização de Morrow, aos quais Morrow reconheceu 
estar aberto em conversas anteriores
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Negociações de Morrow's com dinheiro

• De acordo com as atas da conferência de 1926, alguns membros 
achavam que Morrow estava cobrando mais pelos novos clubes que 
estava organizando.

• Mais tarde em uma carta a primeiro presidente da federação, 
Helena Gamble afirmou quando ela "combinou com as três 
presidentes Soroptimistas para organizar clubes, em 1923, elas 
sentiram que o Sr. Morrow tinha recebido muito dinheiro“.

Carta do Better Business Bureau em 1921 sobre sua interação com Morrow.

O relacionamento complicado de Morrow com o lado financeiro da organização de clubes 
o seguiu até a Soroptimista. As alegações em 1926 eram semelhantes às feitas por Rotary 
Clubs no exterior anos antes, quando finalmente encerraram seu relacionamento comercial 
com ele.

A correspondência entre Helena Gamble e Stuart Morrow também mostrou que ela 
questionou Morrow sobre o por que dele estar recebendo dinheiro dos clubes que outras 
pessoas estavam organizando. Ele disse a ela que tinha que pagar muito dinheiro com seus 
“fundos privados” e era para equilibrar isso.
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O acordo de Morrow
“O Sr. Morrow está fora”

• Um comitê foi formado para 
determinar o preço de Morrow 
para desistir dos direitos 
organizacionais.

• Após negociação, ele concordou em 
vender seus direitos por $ 5.500.

Na conferência de 1927, o acordo foi 
feito e Morrow desistiu do controle da 
Soroptimista.

1927, Boletim Soroptimista de Seattle mostra quanto dinheiro os 
clubes juntaram para ganhar os direitos de Morrow

A reunião de 1926 colocou sobre a mesa a possibilidade de comprar os direitos de Morrow 
sobre a organização. As negociações começaram e uma nova reunião foi convocada em 
1927 em São Francisco para chegar a um acordo para obter os direitos de Morrow sobre a 
organização. Morrow estava determinado a receber uma compensação adequada. Ele 
observou, “Eu dediquei meu tempo exclusivamente nos últimos seis anos para fundar os 
Clubes Soroptimistas, e para a organização e desenvolvimento de suas várias filiais nos 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e França, e para que isto funcionasse este montante 
cobriria apenas minhas despesas reais de moradia e viagem. Além do mais, eu não tenho 
nem um dólar para comprovar pelos meus seis anos de trabalho ”.

Morrow ofereceu as seguintes opções: “Imposto por capital de um dólar por ano por toda 
a minha vida, (agora tenho 71 anos) , manutenção da sede em Los Angeles ou 0,50 sem 
esta obrigação. Ou renuncio aos direitos e juros com uma quantia fixa de 6.000. ” Essa taxa 
fixa foi negociada até US $ 5.500.

Os seguintes clubes, totalizando 602 sócios, se comprometeram a assumir o pagamento de 
$ 5.500 no dia 2 de agosto.

Oakland‐Berkeley
Sacramento
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San Jose
San Francisco
Los Angeles
Seattle
Portland
Spokane 
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Morrow na Organização

“I decided to aim always at quality rather 
than numbers, but at the same time never to 
leave a club until it had been placed upon an 
absolutely permanent basis, irrespective of 
how long a time it occupied or how 
inadequate the financial returns. I also 
resolved to cover first the leading cities of the 
world rather than limit my activities to any one 
state or group of states. The prestige that has 
thus accrued to the Soroptimist Club places it 
in the forefront of all women's organizations.”

–Stuart Morrow 

Filosofia de Morrow sobre a construção de novos clubes.
“Decidi almejar sempre a qualidade e não os números, mas ao mesmo tempo nunca sair de 
um clube até que ele tenha sido colocado em uma base absolutamente permanente, 
independentemente do tempo que ocupe ou quão inadequados sejam os retornos 
financeiros. Também resolvi cobrir primeiro as principais cidades do mundo, em vez de 
limitar minhas atividades a qualquer estado ou grupo de estados. O prestígio que 
acumulou para o Clube Soroptimista o coloca na linha de frente de todas as organizações 
de mulheres. ”
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O Legado de Stuart Morrow

Não se sabe muito sobre a vida de 
Morrow após sua separação da 
Soroptimista. Ele continuou a residir na 
Califórnia e morreu em 1942 com 87 anos.

Stuart Morrow ajudou a formar o Rotary 
uma organização internacional, bem como 
a estabelecer a Soroptimista e organizar 
muitos dos seus primeiros clubes.

Logo original da Soroptimist

Muitas mudanças positivas ocorreram na Soroptimista depois que Stuart Morrow saiu: 
Duas federações, uma na América do Norte e uma na Europa, foram estabelecidas em 
1928, assim como a Soroptimista Internacional.

O primeiro clube fundado na América do Norte depois que Morrow vendeu seus direitos, o 
Berkeley Club, foi o primeiro clube a receber um charter que não fazia menção à raça como 
uma qualificação para associação.

Os membros assumiram as funções de organização de novos clubes, incluindo Blanche 
Edgar, de Sacramento, que ajudou a organizar 103 clubes em todo o mundo, e Martha 
Servis, da Filadélfia, que também atuou como a primeira secretária executiva da Federação. 
Agora com cinco federações ao redor do mundo, a Soroptimista prospera enquanto suas 
sócias buscam e trabalham por um mundo melhor para mulheres e meninas.
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Portuguese translations provided by Ana 
Cecilia Fagundes, SI Brasila Norte‐Sul
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