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Al[effirbrosd,0 SNASP

recebemprénmios
'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-'9m, ÍA!qg* s.ap-atoge rá'oèdios .l,iyiçs,ì.
rËfëÌiô"ós préffiÍôà
Íoram atribuídosno decorre'rdum janlar inserido no nono aniversárioda
criaçáo do SNASP e do Dia da Vigilância Popular.

já foram realizadaspor este órgão, no
cumprimento do seu dever, pa'rticularmenteno desmantelamento
de redesde
espionagem.
Domingos Fondo referíu-seàs sucegsivas vitóriasque têm sido alcançadas
pelas Forças de Defesa e.Segurança
no campo da batalha, no quadro da
liquidação do banditismo armado no
nosso País, tendo a êsts propósito
enÍatizadoque o Acordo de ,Nkomati
é A.-eonsequência lógica deste, 6oÍ.nbate.

Porém, assinalouo ComandanteMilitar de Inhambane,a assinaulra do
Acordo de Nkomati e da Declaração
de Pretória,não signiÍicam por si só
No decorrer do jantar, foi apresen- o fim do banditismoarmado.Ele
exortada uma mensagemdos membrosdo
tou às ForÇasde Defesae Segurança
Serviço Nacional de SegurançaPopu. a agudizarem a vigilância popular,
lar em lnhambane,que abordava não (porque os bandidos armados que
iá
só'o papel deste órgão, mas também estão condenadosao Íracasso poderão
a Íunção Que é actualmentedesempe- usar diversas artimanhas para conti.
nhada pelos Grupos de VigilânciaPo- nuarem com
as acções de desestabili.'
pular nesta Íase da lura contra o ban- zâçâo,,,disse finalizar Major-Gene.
a
o
dido armado.
ral DomingosFondo.
O Segundo Secretário Provincialdo
Partidoe ComandanteMilitarde Inhambane, Major-GeneralDomingosFondo,
que dirigiu aquels acto, interveio na
altura para srtuar os objectivos que
motivarama criação do SNASP e algumas das importantes acçÕes que

Ainda enquadrado nas celebraçõesl
do 11 de Outubro, foi entregue ao
SegundoSecretárioProvincialdo Partido e ComandanteMilitar de lnham.,
bane, um emblema dos G'rupos dci
VigilânciaPopular e o segundocartão'
de vigilante nesta zona do País'

