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Há-os em todos os países,
nas terras altas e nas planícies longínquas,
nas urbes populosas e nas aldeias esquecidas.
Podem encontrar-se em qualquer lugar,
apesar de não serem fáceis de conseguir …

Em “Não há dois iguais”, Javier Sobrino e Catarina Sobral
abordam o tema do afeto a partir de um ponto de vista poético,
diverso e com base numa proposta enigmática que deixa
os leitores em suspense até ao final do livro. De destacar
ainda é a estrutura narrativa, quer pela profusão de lugares
enumerados, desde os espaços quotidianos aos mais longínquos;

■ Temática: a expressão do afeto, os beijos.
■ Idade recomendada: a partir dos 3 anos.
■ Aspetos a destacar: enumerações e

comparações retóricas; sentimentos,
emoções; diversidade afetiva, relações
humanas; cores.

quer pelo carácter atemporal da manifestação do fenómeno
afetivo; ou pela sua singularidade, que põe em evidência

Javier Sobrino

uma belíssima série de comparações retóricas onde estão

(Pimiango, Astúrias, 1960)

presentes as emoções, os sentimentos e a intensidade.

Professor do 1.º Ciclo, desde 1986 que pertence ao
comité da revista de literatura “Peonza”. É autor de
vários trabalhos sobre literatura e animação à leitura.
Como escritor, tem vários álbuns infantis publicados e
foi premiado no I Concurso Internacional de Álbum
Ilustrado Biblioteca Insular 2006, certame em que
também recebeu uma menção honrosa.
http://sobrinojavier.blogspot.com.es

As ilustrações, planas e esquemáticas, com referências à tradição
gráfica dos anos 1950, jogam com a dicotomia das cores de cada
página, com gamas cromáticas que se vão alternando.
Este livro responde ao onde, quando, quanto, ao como
e ao quê de uma expressão humana que tem inspirado a obra
de artistas, escritores, pensadores… e que nos enche

Catarina Sobral

de felicidade, junto aos nossos entes queridos.

(Coimbra, 1985)
Estudou Ilustração na Universidade de Évora, Design
na de Aveiro e fez Erasmus na Faculdade de Belas
Artes de Barcelona. Os seus trabalhos têm sido
publicados em editoras nacionais. Participou em
exposições e projetos de animação. Recebeu o Prémio
Internacional de Ilustração da Feira do Livro Infantil de
Bolonha (2014), uma menção especial no Prémio
Nacional de Ilustração (2011), o Prémio para o Melhor
Livro Infantil da Sociedade Portuguesa de Autores
(2013) e foi selecionada para o catálogo The White
Ravens (2013).
http://catarinasobral.com
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