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O instrumento Sons d’A Relicário: Cartões Onomatopeicos cons-
titui uma ferramenta de apoio à intervenção em terapia da fala, 
no âmbito das alterações nos domínios fonético e, predominan-
temente, fonológico (p. ex. perturbação articulatória, perturbação 
fonológica, dislexia, PEL e afasia). Este material foi desenvolvido 
no quadro do projeto Instrumentos para a Terapia da Produção 
Verbal [Oral e Escrita] – Os Sons d’A Relicário, entre 2006 e 
2011, coordenado por Dina Caetano Alves (terapeuta da fala e 
linguista), com a colaboração de Tânia Reis (terapeuta da fala), 
Ricardo Filipe (linguista), Frederico Mancellos (designer), entre 
outros. Surge, assim, a primeira ferramenta pensada e desenvol-
vida como consequência do trabalho conjunto entre terapeutas 
da fala e linguistas.
A ferramenta é constituída por 37 cartões (cada cartão repre-
senta um som da fala), contidos numa caixa de metal, um ma-
nual de instruções e um CD explicativo. Cada cartão apresenta 
uma imagem a 3D da configuração articulatória do som alvo, uma 
imagem representativa da onomatopeia e outra do gesto corres-
pondente. Contém ainda uma representação gráfica dos traços 
de Ponto de Articulação e de Vozeamento do fonema alvo, não 
se verificando a representação do Modo de Articulação (MA) na 
versão em análise (em Alves, no prelo, a representação de MA já 
se encontra presente). Acresce às pistas visuais, a cor vermelha 
para representar os fonemas vozeados, a azul para os não vozea-
dos e a verde para os nasais. No verso dos cartões, encontram-se 
representadas palavras que contêm o som alvo, considerando os 
diferentes constituintes silábicos e possíveis conversões orto-
gráficas. Estes cartões proporcionam, assim, a representação dos 
paradigmas articulatórios, fonológicos e ortográficos.
Baseada numa abordagem multissensorial, Os Sons d’A Relicário: 
Cartões Onomatopeicos, recorre a pistas visuais (imagens, cores, 
figuras geométricas), auditivas (onomatopeias) e gestuais (gesto 
associado à onomatopeia). Para complementar a eficácia desta 
abordagem poder-se-iam acrescentar pistas quinestésicas asso-
ciadas ao traço de vozeamento e à nasalidade.
As palavras com o fonema alvo são representadas em imagem e 
ortograficamente, salientando-se o grafema correspondente. Pa-
ralelamente, é feita uma representação da extensão silábica das 
palavras com marcação da sílaba tónica. Sempre que o fonema 
alvo surge na sílaba tónica, esta é assinalada com uma cor dife-
rente. Este aspeto parece relevante, no sentido em que a sílaba 
tónica constitui a unidade fonológica mais saliente, facilitando o 
processamento fonológico. Contudo, este aspeto não é registado 
da mesma forma em todos os estímulos apresentados. 
Embora esta ferramenta incida numa fase precoce da aprendi-
zagem do código escrito, tendo como finalidade a estabilização 
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The instrument Sons d’A Relicário: Onomatopoeic Cards is a 
tool to support Speech and Language Therapy intervention, in 
the areas of phonetics, and most of all, phonological disorders 
(e.g. articulatory disorder, phonological disorder, dyslexia, SLI 
and aphasia). This material was developed whithin the project 
Instrumentos para a Terapia da Produção Verbal [Oral e Escrita] 
– Os Sons d’A Relicário, between 2006 and 2011, coordinated 
by Dina Caetano Alves (speech and language therapist, and lin-
guist), with the collaboration of Tânia Reis (speech and language 
therapist), Ricardo Filipe (linguist), Frederico Mancellos (designer), 
among others. It became, therefore, the first designed and de-
veloped tool as a consequence of the combined work between 
speech and language therapists and linguists.
The tool has 37 cards (each card represents a speech sound), in-
side a metal box, an instruction manual and a CD. Each card pre-
sents a 3D image of the articulatory configuration of the target 
sound, a representative image of the onomatopoeias and anoth-
er one with the correspondent gesture. It also contains a graphic 
representation of all place of articulation and voicing features 
of the target phoneme, but without a representation of Manner 
of Articulation (MoA) features in the present version (in Alves, 
in preparation, the representation of MoA is contemplated). It 
adds to the visual cues, the red color to represent the voiced 
phonemes, the blue color for the voiceless ones and the color 
green for the nasal ones. At the backside of the cards can be 
found pictures of words with the target sound, considering the 
different syllabic constituents and possible orthographic conver-
sions. These cards provide, therefore, the representation of the 
articulatory, phonological and orthographic paradigms.
Based on a multisensory approach, Os Sons d’A Relicário: Ono-
matopoeic Cards, uses visual cues (images, colors and geometric 
figures), auditory cues (onomatopoeias) and gestural cues (ges-
ture associated to onomatopoeia). Kinestetic cues, associated 
with voicing and nasality, could be added to complement this 
approach efficacy.
The words with the target phoneme are represented in image 
and orthographically, highlighting the correspondent grapheme. 
In parallel, there is a representation of the syllabic extension of 
the words, with the stressed syllable marked. Every time the tar-
get sound appears in the stressed syllable, this one is marked in 
a different color. This aspect seems relevant, in a way that the 
stressed syllable is the most proeminent phonological unit, help-
ing the phonological processing. However, these aspect is not 
registered in the same way in every stimuli presented. 
Although this tool acts in an early stage of the written code 
learning process, it aims the stabilization of the phonological 
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dos contrastes fonológicos necessariamente anterior à apren-
dizagem formal e a sua relação com a escrita (associa grafema 
a cor), parecem lacunares as pistas associadas aos grafemas no 
trabalho ao nível ortográfico.
Um dos objetivos iniciais de conceção e desenvolvimento deste 
material consistiu em contemplar todo o inventário de fonemas 
do Português Europeu e do Brasil (PE e PB). Assim, existem car-
tões para todos os fonemas do PE, acrescendo os segmentos 
[dƷ], [tʃ] e [i] para o PB. Atendendo à variação fonética do PB, 
estes segmentos podem não representar esta variedade linguís-
tica, além de, possivelmente, não abrangerem toda a diversidade 
idiomática.
As particularidades referidas conferem ao material um construc-
to abrangente mas complexo, nem sempre intuitivo em termos 
da sua utilização. Desta forma, considera-se que a ferramenta 
beneficiaria de um manual de procedimentos pormenorizado, 
materializando-a como um método de intervenção. Parte desta 
proposta será apresentada brevemente pela autora (Alves, em 
preparação). Seria igualmente benéfico, e uma mais-valia, a dis-
ponibilização de material de intervenção associado, bem como 
das imagens isoladas, para a seleção e redução gradativa das 
pistas fornecidas, possibilitando uma maior personalização na 
intervenção. 
Alicerçado em fortes referenciais bibliográficos e já com mui-
ta investigação de prática baseada na evidência desenvolvida 
(ver lista de publicações em Alves, em preparação), reconhece-
-se a importância desta ferramenta para o desenvolvimento e 
reabilitação do conhecimento (meta)fonológico. Este material 
pode ser aplicado por profissionais das áreas da reabilitação e da 
educação, sendo requisito a formação e conhecimento linguísti-
co especificamente no domínio fonológico. A editora por detrás 
deste projeto, Relicário de Sons, disponibiliza uma formação com-
plementar a este material, fundamental para a potencialização 
máxima da ferramenta.
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contrasts previous to the formal learning and its relationship 
with writing (associates grapheme to color), it appears incom-
plete the cue association to graphemes in the orthographic work.
One of the initial goals of the conception and development of 
this material was to contemplate the entire phonemes inventory 
for the European Portuguese and Brazilian Portuguese (EP and 
BP). Therefore, there are cards for all the EP phonemes, adding 
the segments [dƷ], [tʃ] and [i] for the BP. Considering the phonetic 
variation of BP, these segments may not represent this linguistic 
variety, apart from, possibly, not cover all the idiomatic diversity.
The referred specificities of the tool assume the amplitude of its 
construct but also its complexity, interfering negatively in terms 
of an intuitive application. In this way, it is considered that this 
tool would benefit from a detailed procedure manual, materializ-
ing it as an intervention method. Part of this proposal will soon 
be presented by the author (Alves, in preparation). It would also 
be benefic the provision of associated intervention material, as 
well as isolated images, for selection and gradual reduction of 
the given cues, enabling a more personalized intervention. 
Based on strong bibliographic referential and evidence-based 
practice research (see publication list in Alves, in preparation), its 
importance is recognized for the development and rehabilitation 
of (meta)phonological knowledge. This material can be applied 
by professionals of rehabilitation and education areas, with the 
requisite of training and linguistic knowledge specifically on the 
phonological domain. The publisher under this project, Relicário 
de Sons, provides additional training with this material to en-
hance its use.
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