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' Os comportamentos inconactos
que ent6o se verificavam Por Parte
de membros das Forqas {s Detesa
e $eguranga desvirtuavam a nossa
vida e a nossa independ€ncia.
A sltuaqdo eue hoie vivemos 6
diferente da gue viviamos no ano
passado; hoie meihorou 3 situagfo
da Legafidade. Os avanQos i6 realraa'
dos s6o consequGnciade uma melhor
articulagdo e ac9'5o conjtlnta sntre
o Povo g as Forgas de Defesa e Se.
guranc.a.
AUMENTAF
A ORGANIZACAO
Temos de aumenlar e nossa orgi:
nizag6o, aumentar os nosscs conhecirnentos, elevar 9 [os$g nivel politico e ideologi6s, ccmo forma de
desenvolver os primeiros passos que
at6 agora foram dados. Se nrelhorar.
mos a organizagSo, auxiliiarmos as
Forcas de Defesa e Seguranga, eliminaremos os marginais do nosso
balrro - Malor-GenerafMerlano Matsinhe, Ministro do Interior,
€ com grande satisfagSo que ve'
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rificamos, cbda vez rnais. a eslreila
coordenagdo das nossds acg6es o
programas de trabalho, a frater.nldade
e
e camaradagemque se oesenvolvern
consolidam sntrc os nossos m€m.
bros. gerada5 no duro trabalho do
quolidiano, no duro cornbate ao crim€, Il3 defesa dos inleresses do
Povo, ng defesa da nossa P6tria so'
ciali51s.
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ultimo de todo o esforgo soclal' da
tcda a iuta que travamos. Mas 6 falar
tarnbem daql,relesmecanismos estrecif,cos que criamos, 6 falar da_tarefa
gue 6 dislrtbuida aos tribunais.

N6s n5o Podemos. d€ forma nc'
nhuma, desenvolver essas tarefag
duma form3 comPartimentada.Tudo
a $eg!est6 tigado
o
"*61sito,
o Minist6rlo
ranca, a tei e a Ordem,
Os nossos esforgos e capacidades, d o l n t e r i o i e a J u s t l g a .
o nosso espirito combalivo, as nosNos, sector da Justiga, s6 eodasas ac96es di6rias ganharEo novas
qualidades,profundamenleenrllzddds mos curnPrir g nossl larefa' na m€'
dida em que realmente todos oi
no Povo, eue nos darSo Eempre no'
vas forgas P?ra liquidar deflnitiva' oulroo segtores puci'erem funcionar'
Por isso; diri6 qu€ n6s sltuemo''
mente ss [andcs avmacios do ex6rcito racisia sul-africano, prlncipal -nos numa certa lase desse proce!6o
forma de actlvidade ds desestabili- para o lazer culminar, Para' o fazer
zaQ-aasocial e econ6nr,ics no no$so a\tanqar. Falando para os iuizes'dele'
Pais - Major-GeneralJacintoVeloso, gaclos aqui presentes.-eu aprovelta'
iir a ocasi5o Para dizer: saibamor
I\4;nistrs da Seguranga.
assumir as responsabil.dadesque seo
'as
nossas. Se nos nds cuilPrirmog
FALAF DA LEGALIDADE
proces'
neste
cabem
que
nos
tarefas
E FALAB DA JUSTI9A
so, ntis' seremos obiectivamente.sb- Falar .da Legalidade 6 falar da noiadores desss procbsso - Teodato
Justiga. Justiga entants qus obiectivo Hunguand, Ministio da JustiQa'

