
                                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

 

Capitulo extraido do livro de Zé Mulemba – Kurikutela  nos caminhos de Angola 

Copyright   ATELIER DE  PRODUÇÃO EDITORIAL    ISBN: 972-8957-07-6 

 

Quando o “Kurikutela”, já cansado das sua viagens através de Angola, se decidiu a para na fronteira de 

Ochavango. Zé Mulemba apeou-se atravessando-a no limíte com a África do Sul, onde, com sua mulher e 

três filhos, viveu cerca de 14 anos tendo tido, a partir daqui, a oportunidade de conhecer a maior parte da 

África Austral incluindo a Swazilândia, Moçambique, Zâmbia e Botswana. 

Faleceu no Sultanato do Bruney, local onde se encontrava com uma das sua filhas, a 19 de Julho de 2007, 

tendo sido sepultado no ciado Sultanato a 21 de Julho de 2007. 

Livro de Condolências na nossa página: 

Posted by Carlos Loureiro- Nº 699: 

Pois é, A VIDA É ASSIM, Telésforo, meu amigo, meu cunhado, meu colega, companheiro de Rallys, MEU 

IRMÃO. Partiste, mas havemos de nos encontrar seja onde for, tão forte que foste, tão lutador....Enfim, 

UM KANDANDO para ti. 

Thursday, July 19th 2007 @ 5:36 PM 

 

Posted by Alexandre Morgado: 

Caro Teleforo, foste um grande amigo apesar de ser teu bicho, passamos maus bocados na Africa do 

Sul. Pax á tua alma e que descances em pax sob a protecção de Deus. 

Wednesday, August 6th 2008 @ 6:34 PM 
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Posted by Antero Duarte dos Santos Gonçalves (Sete): 

Apresentando desculpas por só agora me manifestar (incompetência informática),julgo que sempre é 

válido em qualquer momento homenagear um colega e amigo!Fui seu bicho, amigo e 

companheiro,quando ele trabalhou no Grémio do Tabaco, em Cacuso/Malange. 

Mas o importante e que quero lembrar é que o Telésforo foi o criador do nosso Hino! 

Paz à sua alma! 

Sunday, December 5th 2010 @ 12:14 AM 

Posted by GUALTER MORAES E CASTRO: 

Telésforo, fostes talvez, sem desprestígio para os demais, o meu melhor amigo, colega e companheiro 

de tantas alegrias e tristezas - vividas juntos - naquele "nipe especial" que foi o Primeiro Curso de 

Regentes Agrícolas do Tchivinguiro... Por isso Colega e Amigo, imagina a profunda saudade que sinto !!! 

Sei que estás bem, porque sempre fizestes por merecer todas as venturas. Um dia destes, estaremos 

juntos e quero que sejas o meu "Cicerone no Reino dos Céus"... 

À Familia endereço os mais sentidos pêsamos, que embora tardios, como se usa dizer: os últimos serão 

os primeiros... 

Wednesday, November 23rd 2011 @ 5:25 PM 

Posted by Tomás Gavino Coelho: 

Para um trabalho que estou a elaborar sobre Autores de Angola, alguém me consegue arranjar uma 

fotografia do nosso Zé Mulemba, o Telésforo Afonso? Um abraço e obrigado. 

Wednesday, March 6th 2013 @ 11:28 AM 

 

Livro gentilmente cedido pelo colega José Cristão Peres 

Tchivinguiro Webservices 2013 
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