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ESPÓLIO PilHO l-,.,;.f, 1 ió, 
__L_}J_Io_ ~J~ 

Determino e informo: 

I.-Tem-se sentido dificuldade em obter a intromissão na língua por-
tuguesa do termo contrôle a despeito de a palavra semelhante da lingua 
francesa ou inglesa ser sensivelmente traduzida por fiscalização, veri-
ficação, dominio, comando. 

2.-Por outro lado,  o Secretariado da Aeronáutica Civil, apesar de 
há muito ter tentado preparar, pelos Serviços de Instrução, um vocabul~: .. 
rio técnico aeronáutnco -não existente a titulo oficial nas aviações 
militares -não poude ainda apresentá-lo. 

3.-Finalmente a palavra contr6le, adaptada segundo a tendência na-
tural do falar de cada pais, entrou no vocabulário de diversas l inguas 
latinas e anglo-sax6nicas; e entre elas do português do Brasil, fazendo 
parte inclusivamente do acordo de tráfego aéreo acabado de assinar entre 
Portugal  e aquele pafs. 
4.-Nestas condições, determino: 

a) Que o serviço e as funções de evitar as colisões no ar entre 
aeronaves,  e  a garantir-lhes segurança em vôo e  o designado por 11contro-
le11 em inglês, se passe a denominar contrôle na aeronáutica civil portu-
guesa; 

b) Que o verbo correspondente seja considerado regular e da pri-
meira conjugação: controlar~ 

c) Que os funcionários encarregados desta fnnção se denominem 
controladores; 

d) Que nos contratos futuros com o pessoal se adopte esta termi-
nologia, entre paren~is e  a seguir à que se haja de usar por efeito de 
despachos anteriores, quando necessário; 

e) Que se proceda idênticamente com a documentação a sair pelos 
Serviços de Segurança e se modifique imediatamente a designação dos Ra-
mos deste Serviço referentes ao contr8le da circulasão aérea; 

gurada: 
f) Que a pronúncia em Portugal seja sensivelmente a abaixo fi-

-contrôle (ô) 
-controlo e controle (6) -terceiras pessoas do singular do 
presente do indicativo e do conjuntivo 

-controlem0s {contrulemos) 
-controladores (contruladôres) 

g ) Que se enviem exemplares desta ordem para conhecimento aos 
Gabinetes dos ffiinistéaios da Guerra, ~arinha e Col6nias1 ao Comando Ge-
ral da Aeronáutica Militar e Couando Superior das Forças Aéreas da Arma-
da, e Academia das Ciencias. 

Lisboa, 27 de Dezembro de 1946 

O Director, 

(a) lnJrlBEUTO DELGADO 
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