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O que é ser Profissional de Xadrez na Óptica do MI António Fróis: 
 
 
Ser profissional de Xadrez, na minha óptica, significa, desde há muito, depender POR 
DECISÂO PESSOAL (Fiz, Faço e Farei questão disto na minha vida) totalmente do xadrez 
para viver. 
Foi por isso que não quis tirar o Curso de Engenharia Electrotécnica. Isso seria facilitar as 
coisas, e uma Grande Mentira). 
Tirar o Curso seria preparar um escape para o Caso do xadrez não dar, o que Nunca me 
passou pela cabeça. Porque é que o xadrez não haveria de SER OPÇÃO de VIDA? 
Qual o Defeito do Xadrez em Relação ás outras Actividades??. 
Assumir o contrário, Seria uma Falta de respeito pelo XADREZ e todas as suas 
potencialidades. 
Jogar Xadrez em Competição, como todos sabem, a minha Primeira prioridade, é uma das 
actividades com mais Verdade que há no Planeta. 
Quando estamos em frente do nosso adversário, não importa se somos mais ricos ou mais 
pobres, não importa nada, porque se não fizermos “O Bom lance” e “sempre o “Bom 
lance”perderemos a partida. 
Esta é a Grande Verdade do Xadrez com que todos nós Xadrezistas nos enfrentamos em 
cada partida, (NÃO adianta dizer que perdemos mal, ou que tivemos AZAR, isso são só 
desculpas). 
 Foi este desafio permanente (A procura Incessante da Grande Verdade, o que é que somos 
capazes de fazer?! Até onde é que podemos ir?!?!) que me apaixonou pelo Xadrez e todos 
os fenómenos que o envolvem, e me fez tomar a Opção de Vida que tomei 
“PROFISSIONAL de XADREZ” 
Penso sinceramente que não é possível ser-se Profissional de xadrez a 100% se não se 
Acreditar totalmente no XADREZ: 
Em tudo o que ele representou, representa, e representará, na Sociedade em que vivemos, e 
em todas as ligações á Ciência, a várias formas de Arte, À Política, á Educação dos nossos 
filhos, Á Internet. 
Por isso os Profissionais de xadrez já são e cada vez se tornarão mais necessários e Até 
INDISPENSÁVEIS no Nosso Mundo. 
   
António Fróis 


