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Al[effirbros d,0 SNASP
recebem prénmios
'No quadro das celebrações do dia

11 de Outubro, Dia da Vigllância Popu.
lar, recentemenle assinalado em todo
o País, 17 membros do Serviço Naclo.
nal de Segurança Popular, SNASP, sn
lnhambane, receberam no passado dla
13, prémios de Emulação Soclalista
por qe terem degtacado no exercício
das suas Íunções.

Aqueles quadros do SNASP Íoram
j Coolg{Í}pld-eg. c-'9 m, ÍA!qg* s.ap-atog e rá-
dios .l,iyiçs,ì. 'oè- 

rËfëÌiô"ós préffiÍôà
Íoram atr ibuídos no decorre'r dum jan-
lar inserido no nono aniversário da
criaçáo do SNASP e do Dia da Vigi-
lância Popular.

No decorrer do jantar, foi apresen-
tada uma mensagem dos membros do
Serviço Nacional de Segurança Popu.
lar em lnhambane, que abordava não
só'o papel deste órgão, mas também
a Íunção Que é actualmente desempe-
nhada pelos Grupos de Vigi lância Po-
pular nesta Íase da lura contra o ban-
d ido armado.

O Segundo Secretário Provincial do
Part ido e Comandante Mil i tar de Inham-
bane, Major-General Domingos Fondo,
que dir igiu aquels acto, interveio na
altura para srtuar os objectivos que
motivaram a criação do SNASP e al-
gumas das importantes acçÕes que

já foram real izadas por este órgão, no
cumprimento do seu dever, pa'rticular-
mente no desmantelamento de redes de
espionagem.

Domingos Fondo referíu-se às suceg-
sivas vitórias que têm sido alcançadas
pelas Forças de Defesa e.Segurança
no campo da batalha, no quadro da
l iquidação do bandit ismo armado no
nosso País, tendo a êsts propósito
enÍatizado que o Acordo de ,Nkomati
é A.-eonsequência lógica deste, 6oÍ.n-
bate.

Porém, assinalou o Comandante Mi-
l i tar de Inhambane, a assinaulra do
Acordo de Nkomati e da Declaração
de Pretória, não signiÍ icam por si só
o f im do bandit ismo armado. Ele exor-
tou às ForÇas de Defesa e Segurança
a agudizarem a vigi lância popular,
(porque os bandidos armados que iá
estão condenados ao Íracasso poderão
usar diversas art imanhas para conti .
nuarem com as acções de desestabi l i . '
zâçâo,,,  disse a f inal izar o Major-Gene.
ral Domingos Fondo.

Ainda enquadrado nas celebraçõesl
do 11 de Outubro, foi entregue ao
Segundo Secretário Provincial do Par-
t ido e Comandante Mil i tar de lnham.,
bane, um emblema dos G'rupos dci
Vigi lância Popular e o segundo cartão'
de vigi lante nesta zona do País'


