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Novo filme da Illumination conquista famílias portuguesas 

 

Mais de 100 mil espectadores já descobriram  

“A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2” 
 

  
 

 

Em exibição desde dia 6 de junho, “A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2” já foi visto por 

mais de 100 mil espectadores, com uma receita de bilheteira superior a 530.000€, 

ocupando neste momento o 1º lugar no box office nacional. 

 

Repleto da irreverência e humor, o novo filme de animação “A Vida Secreta dos Nossos 

Bichos 2” da Illumination (“Gru – O Maldisposto” e “Mínimos”), explora neste capítulo 

as vidas emocionais dos nossos animais de estimação, a forte ligação entre eles e as 

famílias que os amam e responde à pergunta que intriga há muito tempo os donos de 

animais: o que fazem realmente os nossos bichos quando não estamos em casa? 

 

Esta é a continuação do filme com o mesmo nome que fez grande sucesso em 2016. As 

vidas dos nossos animais de estimação, de cada vez que saímos para o trabalho ou para 

a escola, voltar a servir de fonte de inspiração para uma comédia bem animada… O filme 

de animação ideal para ver em família. 
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Em “A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2”, Katie, a dona de Max e de Duke, casou-se e 

teve recentemente o seu primeiro filho. Obcecado em proteger o filhote dela, Max 

desenvolve um tique nervoso que faz com que Katie procure ajuda num veterinário 

especializado em perturbações emocionais. E muitas aventuras a partir daí…  

 

A versão portuguesa mantem algumas das vozes da edição de 2016: João Manzarra 

(Max), Rui Unas (Pompom), Eduardo Madeira (Duke), Cleia Almeida (Gidget), Mariana 

Monteiro (Chloe), Ricardo Carriço (Buddy), Diogo Beja (Norman), Sara Calisto (Katie), 

aos quais se juntam agora Mariama Barbosa (Daisy), João Lagarto (Galo) e Filipe 

Homem Fonseca (Sergei) interpretando os novos personagens que vêm dar ainda mais 

animação às destemidas aventuras deste grupo. 

 

 

TRAILER | https://youtu.be/9glhBZGHEiM 

CONTEÚDOS | A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2 

 

 

https://youtu.be/9glhBZGHEiM
https://nos-audiovisuais.app.box.com/s/7n7a1thuuz8eeily730zbq8egfcudtte

