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Seja pela qualidade dos serviços veterinários aqui
proporcionados, seja pelo carinho e conforto com que
os cães mais exigentes podem usufruir de uma estadia
hoteleira em regime VID, o Hospital Mais Animais é uma
solução a ter em conta para as necessidades do seu
fiel companheiro.
O Hospital Veterinário Mais
Animais é o culminar do projeto
pessoal de Sara Curvelo. Médica veterinária de formação,
a nossa entrevistada começou
por desenvolver uma clínica de
saúde animal na Maia, misturando em iguais doses uma sólida
competência profissional e a
elevada paixão pelos amigos
de quatro patas que tanto completam o nosso dia-a-dia. Mas
a iniciativa da empresária não
ficaria por aqui: “quando abri a
clínica, as pessoas começaram
a perguntar-me se poderia
ficar com os seus animais
de companhia durante as
férias”, recorda.
Cedo compreendeu o
potencial de que a expansão do seu projeto poderia
usufruir. Posto isto, e volvidos nove anos de intensa
atividade, surgiu a oportunidade de chegar à seguinte
etapa, materializada com
a inauguração de novas
instalações, situadas num
terreno de 4000 m2. Corria
o ano de 2015 quando esta
transformação permitiu ao
Hospital Veterinário Mais
Animais consolidar ainda
mais o seu leque de respostas,
com o apoio de um corpo clínico
composto por 20 elementos.
Com espaços devidamente
adaptados para gatos, cães e
espécies exóticas, as valências
veterinárias aqui fornecidas
caracterizam-se pela sua heterogeneidade. Podemos enumerar as consultas de rotina,

o tratamento ao domicílio, a
realização de diferentes tipos
de cirurgia, a elaboração de
exames complementares ou
o acompanhamento no final
de vida. Se existe, todavia, um
cuidado terapêutico particularmente valorizado pelo Hospital
Veterinário Mais Animais, tal
corresponde à reabilitação,
na medida em que “permite
prevenir muitos problemas,
evitando a necessidade da
cirurgia”, argumenta a nossa
interlocutora.

esta é uma iniciativa que “surge
no seguimento de tentarmos reproduzir as condições” de que os
cães usufruem nas suas casas.
Com acesso a 9 m2 fechados
e outros tantos ao ar livre, os
hóspedes têm também direito
a uma hora diária de pet-sitting,
no que corresponde a outra
das mais-valias deste serviço,
pois “mais importante do que o
espaço é o carinho e o tempo
que lhes dedicamos”, sublinha
a porta-voz.
Afirmando-se orgulhosa
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Os serviços proporcionados
pelo projeto de Sara Curvelo
estendem-se ainda por uma pet
shop, um espaço de banho e
tosquia, uma piscina (utilizada
não apenas em contexto de
reabilitação, mas também em
lazer) e um serviço de Hotel.
Subdividido nas opções Standard e VID (Very Important Dog),

da dimensão que o seu projeto
logrou alcançar, Sara Curvelo acredita na importância de
“consolidar” o trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido pelo
Hospital Veterinário Mais Animais, à medida que partilha o
desejo de manter-se “sempre
na vanguarda do conhecimento
e da tecnologia”.

