
Necrológio do Pe. Velocino Zortea 
 

Pe. Velocino Zortea nasceu em Capinzal – SC, no dia 
08 de julho de 1930. Filho de Efigênia Comaquio Zortea e 
Antonio Zortea. Foi batizado na paróquia São Paulo 
Apóstolo, em Capinzal, no dia 21 de dezembro de 1930 e 
recebeu o Sacramento da Crisma em 21 de dezembro de 
1937.  

Ingressou no Seminário São Camilo de Iomerê – SC 
em 13 de fevereiro de 1944. Três anos depois, em 1947, foi 
transferido para a Vila Pompéia, onde concluiu o Ginásio. 
Em 02 de fevereiro de 1950 ingressou no noviciado 
Camiliano na Vila Pompéia, em São Paulo – SP e emitiu os 

primeiros votos religiosos em 04 de fevereiro de 1951. De 1951 a 1952 cursou filosofia no 
Escolasticado Camiliano. 

Em 1953 foi transferido para a Itália (Mottinello), onde cursou teologia no Instituto 
teológico da Província Lombardo Vêneta. Em Mottinello fez a Profissão Perpétua em 11 de 
fevereiro de 1954. Em 31 de março de 1956 foi ordenado diácono, e em 17 de junho de 1956 
foi ordenado presbítero.  

Pe. Velocino exerceu diversas atividades na Província Camiliana Brasileira. De 1956 a 
1960 foi professor do Instituto Camiliano Pio XII, de 1960 a 1965 foi professor do Instituto 
Pio X nas disciplinas de língua francesa e inglesa, e de 1965 a 1969 foi pároco da Paróquia 
Santa Terezinha, no Jaçanã. Em 1970 coordenou a reforma do então Seminário São Pio X, 
passando a Recanto São Camilo. 
Pe. Zortéa foi diretor do Recanto São Camilo de 1970 a 1998. De 1972 a 1998 foi também 
diretor de vários hospitais da Sociedade Beneficente São Camilo das regionais sudeste, norte 
e nordeste do Brasil. Foi provincial por dois mandatos, entre os anos de 1998 a 2004. Quando 
deixou o provincialado assumiu por dois anos a ouvidoria da União Social Camiliana. De 
2006 a 2010 foi superior do Seminário maior São Camilo, no Ipiranga.  

Em 2010 foi transferido para a Comunidade Nossa Senhora do Rosário de Vila 
Pompéia e assumiu a administração do Recanto São Camilo no Jaçanã, permanecendo nessa 
função até 2012, quando teve um Acidente Vascular Cerebral. 

Em abril de 2015 foi transferido para a Comunidade São Pio X e residiu na casa de 
filosofia até abril de 2017, quando se mudou para o Recanto São Camilo, pois necessitava de 
maiores cuidados médicos.  

No dia 13 de outubro de 2017 faleceu em seu quarto acometido por um infarto. 
Podemos afirmar que Pe. Zortéa foi um grande empreendedor, trabalhou muito no 

desenvolvimento da Província Camiliana Brasileira, deixando um grande legado para as 
futuras gerações, principalmente no que se refere à forma de administrar e cuidar dos 
hospitais.   


