


e8tarão empenhados», como declarava, muito sincera
mente, na introdução ao artigo que a Vértice inseriu 
nos númer08 334-335 (Nov.-Dez. de 1971) e 336-337 
(Jan.-Fev. de 1972). 

Num tempo em que wna atwude cívica esclarecida, 
não pode ignorar a controvérBia entre capitalismo e 
socialismo, parece-me demecessário justificar a,g_ui a 
importdncia jwnd,amental dos aasunto8 em debate nos 
texros acima referidos. Dentro desta perspectiva é que 
me decidi a trazer os textos provocad.os pela entrevista,. 
de Tinbergen junto de um público mais vasto do que 
o dos leitores de Vértice, na esperança de que a sua leitura.
- ooda a natureza dos temas focados -possa ser de
alguma utilidade, sobretudo num pa,f,s como o r,,Q1Jso, onde
não ahurulam textos em portugu€s que tornem relativa
mente fácil o ooesso a temas desta ordem. Ao decidir-me
a faz€-1,o, pareceu-me inte1'essante para os leitores publicar
conjuntamente os textos de Tinbergen cmn os quais man
tive o diálogo que as páginas seguintes registam. Assim
ga:nkarão em clareza os pontos de vista expressos nott
textos de minha autoria, em discorà4ncia com os do
Prof. Tinbergen, e aasim fica sal?JfJ{flJ,Olrdado o objectioo
que sempre me preom.t,pO'U, de não alterar ou desvirtuar,
1UJ,1J minhas explcmações, aB <JIJMl,iões S'U8tentadas pelo meu 
interl,ocutor. 

Os textos vão publicados pela ordem oronológica do 
seu 01Jarecimento: primeiro, a entrevista do Prof. Tin
bergen; depms, a minha nota de Julho de 1970, 'l'epro-
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duzida, sem qualquer alteração, logo seguida da ré8posta 
de Tinbergen sobre O essencial do socialismo; finaT!mente, 
com. ligeiras adaptações que em nada, alteram o tom ou 
a orientação do texto que originàriamente veio a público, 
vão os arUgos que a Vértice incluiu no último número 
de 1971 e no primeiro número de 1972. 

Esta publicagão pretende apenas servir de pretexto 
tu> estudo atento da problemática debatida, por parte das 
leitorea interessados. Oxalá o consiga. 

Coimbra, Setembro d,e 1972 

A. J. AVELÃS NUNES 
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