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O S  dois atores atravessam um bom momento 
a nível pessoal e profissional. Fredy Costa 
ainda está imbuído do sucesso conseguido 

no Brasil, com a superprodução da TV Record, 
Apocalipse, em que encarnava o papel de Diogo 
Ferreira, um angolano de sucesso, emigrado no 
Brasil nos anos 80, onde ganhou notoriedade nas 
noites paulistas e se tornou num importante pro-
prietário de casas noturnas. Atualmente, encontra-
-se em Portugal, onde terminaram as gravações 
da próxima série da Fox, Maison Afrochic, e esteve 
nomeado para Melhor Ator de Televisão em An-
gola. Galardão que, na versão feminina, a compa-
nheira e colega de elenco em Maison Afrochic, 
GraCe Mendes, conquistou em 2017. Os dois con-
versaram com a VIP durante uma sessão fotográ-
fica em Arruda dos Vinhos...

VIP – Onde tencionam passar o Natal?
Grace Mendes – Vamos passar em casa, em 

Lisboa, e juntar toda a família.
Fredy Costa – Este ano, vai ser em Portugal.
Qual o significado que tem para vocês esta 

época?

FREDY COSTA e GRACE MENDES são namorados  
e dois dos mais proeminentes atores angolanos, 

agora a espalhar charme em Portugal

“LISBOA É O LOCAL 
CERTO PARA ASSENTAR”

GM – O Natal é época de estar com os familiares, 
os quais, por vezes, ficamos o ano todo sem ver por 
motivos profissionais. Esta fase significa amor, fé e 
esperança num mundo melhor.

FC – Tem um significado muito importante por-
que é das poucas fases do ano em que consegui-
mos estar com quase toda a família reunida, estar 
com as pessoas mais importantes da nossa vida, as 
pessoas que mais amamos.

Que presentes tencionam oferecer um ao ou-
tro?

GM – Este ano, combinámos não dar prendas 
um ao outro; vamos fazer uma doação a uma ins-
tituição quando voltarmos a Angola.

FC – Desde 2013 que trabalhamos em prol 
dos mais desfavorecidos e este ano decidimos 
dar os nossos presentes a uma instituição.

E o que gostariam de dar à Humanidade?
GM – Amor!
FC – E esperança e fé.
Gravaram, recentemente, a série Maison Afro-

chic para a Fox e repartem a vida fora dos ecrãs. 
É fácil trabalharem em conjunto?

GM – Terminámos as filmagens do Maison Afro-
chic em julho que, como sabem, é um projeto cri-
ado por mim, com produção da Fremantle e exibi-
do na Fox Mundo em Angola e Moçambique. É 
sempre um prazer trabalhar com um ator talento-
so como o Fredy Costa.

FC – Não é o primeiro projeto em que trabalha-
mos juntos (já lá vão três projetos) e trabalhar com 
a Grace é das coisas mais fáceis que existe. Ela é 
de facto uma grande atriz, não me canso de dizer 
isso (por isso mereceu ganhar o Globo de Ouro 
Angola!) e a generosidade dela em cena é mágica, 
é contagiante e acaba por transmitir uma grande 
segurança para quem trabalha com ela.

Sentem algum constrangimento por traba-
lharem nos mesmos projetos?

GM – Nós somos muito profissionais e quando 
estamos a trabalhar somos colegas de trabalho.

FC – O nosso grau de profissionalismo é bastan-
te elevado e permite-nos separar muito bem o lado 
pessoal do profissional.

Como reagem ao assédio dos fãs, tanto em 
termos pessoais, como em relação um ao outro?

GM – Os fãs são os que fazem com que o nosso 
trabalho seja reconhecido, tenho muito respeito 
por eles.

FC – O assédio faz parte da vida do ser humano. 
Naturalmente quando estamos expostos, quando 
somos figuras públicas, acaba por ter outra dimen-
são. Graças a Deus, temos sabido lidar muito bem 
com isso e procuramos retribuir o carinho da me-
lhor maneira possível.

Há já algum tempo a viverem em Portugal, 
este é o país que escolheram para assentar ou 
apenas um ponto de passagem?

GM – Eu estou de volta ao País, após alguns anos 
a viver em Angola. Confesso que já tinha saudades 
de casa e da família. Lisboa é a minha cidade e o 
local certo para assentar.

FC – Desloquei-me a Lisboa em setembro de 
2015 a convite da TVI, para participar na novela A 
Única Mulher, onde desempenhei a personagem 
Leandro, e logo a seguir fui chamado para a nove-
la Ouro Verde, do mesmo canal. Nunca tinha esta-
do em Portugal durante tanto tempo seguido e 
confesso que me apaixonei pelo país; a partir daí 
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tomei a decisão de ficar cá a viver, decidi fazer a 
cidade de Lisboa a minha base.

Como tem sido a adaptação?
GM – Para mim foi voltar a casa.
FC – Não foi nada do outro mundo porque já 

conhecia Portugal, vinha muitas vezes de férias e, 
para além disso, vivi quase toda a minha infância 
entre Bélgica e França.

Que projetos se vão seguir na carreira de 
ambos?

GM – Temos estado a preparar um grande pro-
jeto, do qual vamos iniciar as filmagens em janei-
ro, e sinto que vai ser dos projetos mais interes-
santes que já fizemos.

Que cuidados têm com o corpo para manter 
a forma?

GM – Sou embaixadora da Clínica do Tempo e 
sigo à risca as recomendações do Dr. Humberto 
Barbosa e do Dr. Tomás Barbosa para manter o 
meu corpo e pele em forma. Também não pres-
cindo do ginásio.

FC – Eu também sou embaixador da Clínica do 
Tempo e, para além de seguir as recomendações 
de nutrição, sou viciado em atividades desportivas, 
frequento o ginásio (Clube VII) cinco a seis vezes 
por semana e tenho uma alimentação bem con-
trolada.

Com o que é que perdem a cabeça em ter-
mos de alimentação?

GM – Eu adoro cozinhar e gosto muito de rece-
ber. Quando estou em casa passo grande parte 
do tempo na cozinha. Não passo sem marisco e 

moamba. Este ano tornei-me embaixadora dos 
vinhos Quinta S. Sebastião e o gosto pela culinária 
ficou mais requintado.

FC – Eu perco a cabeça com muitos pratos, mas 
os que me descontrolam são um bom calulú de 
peixe, mufete (dois pratos típicos de Angola), sushi, 
lasanha...

O que gostavam de conhecer no nosso país, 
mas que ainda não tiveram oportunidade?

GM – Eu gostava que o Fredy conhecesse me-
lhor o Norte de Portugal.

FC – Vendo bem, preciso de conhecer quase 
todo o País, mas sempre tive curiosidade em co-
nhecer a Serra da Estrela.

Além da representação, o Fredy e a Grace 
têm também uma outra vertente de empresá-
rios. Como está a correr essa vertente de ne-
gócios?

GM – Eu lancei a minha linha de vernizes em 
2015 e pretendo expandir para uma linha de cos-
mética no próximo ano. Neste momento, tenho, 
como parceiros em Angola, os hipermercados 
Kero e as farmácias Ki.

FC – Está a correr muito bem, graças a Deus. A 
marca completou recentemente seis anos desde 
que foi lançada e tem sido o maior sucesso. Lancei 
agora duas novas cores da última coleção. O pro-
duto é comercializado nos hipermercados Kero, a 
maior rede de hipermercados de Angola.

E esta vertente de empresário é para expan-
dir, quem sabe com outras linhas de roupa 
masculina?

FC – Claro que que sim, o objetivo é fazer a 
marca crescer e temos estado a trabalhar em 
torno disso para que em 2019 tenhamos muitas 
novidades no mercado.

Mister Angola, carreira de desportista... 
como ficaram estas variantes de carreira? 
Porque desistiu, tanto de uma como de ou-
tra?

FC – Chega uma altura na vida que temos 
optar e escolher o que é melhor para nós. Apai-
xonei-me pela arte de representar e decidi 
apostar a 100 por cento nela, mas não deixo 
de me considerar um eterno atleta. Tenho um 
carinho muito especial pelo primeiro concurso 
Mister Angola em 1999, onde fui descoberto e 
foi a grande porta de entrada para o mundo 
artístico.

No entanto, esporadicamente, ainda des-
fila. Pretende levar até onde a carreira de 
modelo?

FC – Desfilar, para mim, já não é prioridade 
até porque já não tenho aquela fisionomia exi-
gida para tal. Apenas desfilo como convidado 
especial em certos eventos como foi agora, em 
outubro, no Angola Fashion Week.  As minhas 
prioridades, atualmente, são outras...  
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