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Nasceu em Lisignago (província de Trento, Itália) aos 28 de julho de 1906. 
Entrou em Verona aos 26.09.1920. Foi ordenado sacerdote em Verona aos 12 de 
julho de 1931. 

Veio para o Brasil aos 06 de novembro de 1934. Exerceu o ministério em São 
Caetano - SP, São Paulo (Moóca) - SP, Curitiba - PR, Itobi - SP, Rio Claro - SP, Sales 
de Oliveira - SP, Cafelândia - SP. Na Itália em Roma e Verona. 
Teve uma vida ativa e pioneira em todos os sentidos. Iniciou grandes obras em 
condições precárias e as levou a cabo enquanto permaneceu no lugar. 
Menotti del Picchia (da Academia Brasileira de Letras) escreveu sobre ele: "Por volta 
de 1941 um estigmatino pobre e tenaz arranchou-se numa rústica oficina mecânica 
na Rua Bichira (Moóca). No bairro obreiro, o que rodeou o estranho sacerdote 
proveniente da Itália com o coração ardente de caridade foi a pobreza. Como operava 
sob o signo das Santas Chagas de Cristo, a dor alheia era-lhe familiar. Para leni-la, 
ergueu ali mesmo uma pequena igreja. Se Deus cabe na mínima partícula da hóstia, 
cabia também entre aquelas quatro exíguas paredes. E começou a irradiar-se a obra 
do Pe. Vitório Nardon". 

Trabalhou com Círculos Operários, escolas, gabinetes dentários e tudo o mais 
que pudesse servir para o bem de seus paroquianos. 
Em 1957 partiu para uma nova fundação, em Curitiba – PR. Mesmo em meio a 
extrema pobreza, colocou os alicerces estáveis em Curitiba - PR, Palmeira - PR e 
Porto Amazonas - PR. 

Em 1967 seguiu para Itobi - SP, onde durante 25 anos pôde extravasar sua 
dedicação pelos pobres e abandonados. Com o fechamento do Leprosário de Cocais, 
conseguiu um local onde os leprosos e ex-leprosos pudessem viver do próprio 
trabalho, criando a "Vila Friuli". Construiu também uma creche para crianças pobres. 
Tudo isso com o auxílio dos amigos da Itália, que ele tão bem soube cativar. 

Possuidor de inteligência fantástica e memória prodigiosa, nunca as utilizou 
como professor. Veio para o Brasil a fim de lecionar teologia, mas o fez por pouco 
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tempo. 
Aos 19 de março de 1992 retornou em definitivo para Itália. Precisava de descanso 
e de tratamento de saúde, que há muito tempo estava abalada. 

Aos 27.08.1994 escreveu: “Vim para a Itália após quase 60 anos de Brasil. Vim 
com bilhete de ida e volta, mas as condições físicas não me permitem que retorne. 
Sinto-me aqui como no exílio". 

Faleceu em Trento, no dia 21 de novembro de 1994, aos 88 anos, vítima de 
parada cardíaca. 

 


