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ónica Viveiros  dedicou 20 
anos da sua vida ao volei-
bol, até ao dia em que de-
cidiu abandonar a com-
petição; quando o prazer 
de jogar se transformou 
numa espécie de ditadura 
de tudo ou nada, onde só 
havia espaço para a ob-
sessão da vitória. Desis-

tiu de competir para que 
o desporto tornasse a ser 
uma das suas principais 
fontes de prazer, sendo 
neste capítulo que surge o 
bodyboard. Entrou na onda 
há seis anos e, depois de 
experimentar a sensação, 
teve a certeza que “não 
queria outra coisa”.
Trabalhou durante dez 
anos num escritório, e, 
quando ficou desempre-
gada, viu na sua nova con-
dição uma oportunidade 
para regressar ao mer-
cado de trabalho, de uma 
maneira completamente 
diferente e sem depender 
de um patrão - “Recordo-

me de ter pensado: porque 
não tentar viver de algo 
que, realmente, me apa-
ixona? Porque não tentar 
estar onde gosto de estar?” 
Do desejo, e da tentativa, 
até à concretização o pro-
cesso não foi simples, mas 
Mónica estava demasiado 
determinada para recuar. 
Candidatou-se a um dos 
programas para desem-
pregados disponibilizados 
pelo governo e, paralela-
mente, ingressou no curso 
de treinador desportivo, 
na Universidade da Ma-
deira. Foram três anos 
muito produtivos, que, em 
julho deste ano, resulta-

ram na abertura da Mad-
Sea - Bodyboard & More, 
uma empresa de animação 
turística que oferece ex-
periências de bodyboard 
a locais e estrangeiros. O 
conceito é único na Região 
e tem um enorme poten-
cial, garante a bodyboard-
er, que, inclusive, acaba 
de firmar parcerias com 
grandes empresas inter-
nacionais. Ainda no ‘seg-
redo dos deuses’ está um 
projeto, também de âmbito 
internacional, que visa pro-
mover a Madeira enquanto 
destino para a prática da 
modalidade – “Se tudo cor-
rer bem, os bodyboarders 

no mar
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madeirenses vão ter uma 
grande surpresa em 2016. 
E mais não posso dizer.”
Quando o trabalho se 
mistura com o prazer 
parece ser muito mais fácil 
‘apanhar a onda’.   E, para 
quem gosta de surfar como 
Mónica Viveiros, ter 24 
horas por dia disponíveis 
para se fazer ao mar, é, 
não há como negá-lo, um 
enorme privilégio – “É fan-
tástico… No mar, sinto-me 
em paz, sinto-me livre, ab-
straída de todas as preocu-
pações, depois, há aquela 
adrenalina indescritível 
de apanhar uma onda… 
Quando entro no mar com 
os meus clientes, consigo 
sempre roubar-lhes uma 
ou outra (risos).”
Dentro e fora de água, o 
bodyboard assume, há 
quatro meses (desde o 
nascimento da MadSea), 
o papel principal na vida 

de Mónica. Na pele de 
praticante e empresária, a 
paixão exacerba-se, trazen-
do à superfície  uma ânsia 
permanente de partilha, 
uma urgência quotidiana 
de contagiar os outros das 
suas próprias sensações 
– “Acho que tenho conse-
guido isso, porque vejo os 
sorrisos nos rostos das pes-
soas que levo para dentro 
de água, vejo o brilho com 
que regressam do mar e 
adoro quando me dizem: 
‘Isto é espetacular! Para a 
semana estou aqui outra 
vez.”
Este ‘aqui’ pode ser, no 
caso dos iniciantes, as 
praias da Alagoa ou da 
Maiata, a nordeste da ilha, 
no Porto da Cruz, a praia 
de Machico (quando há 
ondulação) ou a praia do 
Seixal, na costa norte. Já 
os mais experientes podem 
aventurar-se em lugares de 

difícil acesso, onde o mar 
apresenta outros desafios, 
como a Fajã de Areia, em 
São Vicente, o Paúl do Mar 
e o Jardim do Mar, na cos-
ta sudoeste. Há também 
aqueles recantos que só os 
locais conhecem, refúgios 
reservados como a Ribeira 
da Janela ou a Ponta do 
Pargo.
“O bodyboard é uma mo-
dalidade bastante exigente, 
temos de ser bons em 
muita coisa, na força, no 
equilíbrio, na flexibilidade, 
na resistência. No entanto, 
para quem está a começar, 
acaba por ser mais fácil 
que o surf. É muito prováv-
el que saiamos das primei-
ras aulas de surf muito 
frustrados, pois a exigên-
cia ao nível do equilíbrio 
é maior. Já no bodyboard, 
a posição deitado facilita 
muito as coisas e, mesmo 
sem experiência, o prati-

cante consegue divertir-se 
ao primeiro contacto com 
as ondas.” A diversão e o 
convívio são, aliás, outros 
dos pontos fortes do body-
board. Diz quem experi-
menta que as conversas 
dentro de água transpor-
tam para um mundo difer-
ente, que a concentração e 
a adrenalina estimulam o 
corpo e a mente. Isto para 
não falar nas amizades, 
que acontecem quase sem 
querer, e no espírito de 
camaradagem que motiva 
cada regresso em busca da 
próxima onda.
Mais do que nunca, Móni-
ca Viveiros sente que está 
exatamente onde e como 
quer estar, provando que, 
apesar de tudo, ainda é 
possível viver cem por cen-
to ancorado numa paixão. 
Do escritório para o mar… 
Com amor. E muito suc-
esso. a

Do escritório 
para o mar, ou 

o mar como 
escritório. 

Qualquer um 
dos introitos nos 
remete, certeiro, 
para o percurso 

de Mónica 
Viveiros. A ex-

atleta de voleibol 
deu a volta ao 
desemprego e 
é  atualmente 

empresária 
da sua própria 

paixão. 
Misturar prazer 

com trabalho 
pode, afinal, ser 

uma fórmula que 
resulta.


