
40 ANOS DE CORROIOS – 40 FOTOS
António Francisco Melão





Qual andarilho da imagem, António Francisco 
Melão conta com mais de três décadas de 
fotografia, um sem-número de bandas retratadas 
e um nome que resume tudo: Cameraman 
Metálico, o fotógrafo português mais heavy 
metal.

O «bichinho» da fotografia despertou-lhe o 
interesse por volta dos dezoito anos.
Sem formação, afirma que sempre foi 
autodidata: «Comprava muitos livros, via muitas 
fotografias. Com filme aprendia-se diferente do 
que agora com o digital. Comecei a trabalhar 
com diapositivos e com [o formato] 6x6», lembra. 
«Era tudo diferente».

A fotografia ocupou-o quer em part-time, no 
período em que trabalhava numa fábrica de 
explosivos no Seixal, quer enquanto fotojornalista, 
tendo passado por várias publicações, entre elas 
o Diário Popular e A Capital.

À fotografia somou a paixão pela música e por 
um estilo em concreto: o heavy metal.

Foi dos primeiros a ir aos grandes festivais na 
Europa, no tempo em que o formato ainda não 
se tinha estabelecido por cá.

António Melão não consegue escolher a melhor 
foto que tirou, nem tem ideia de quantas bandas 
fotografou. 

«Dentro do pit [fosso entre o público e o palco] 
sinto-me um elemento do público que tem alguns 
privilégios. As pessoas também me veem a mim 
como sendo um deles. Sempre que entro no pit 
há malta que chama por mim», conta.

Residente, orgulhoso, no concelho do Seixal, a 
Câmara Municipal do Seixal tem, assim, o prazer 
de proporcionar ao público o trabalho deste 
cidadão do mundo, da imagem e da música.

Obrigado, António!

Joaquim Santos
Presidente da Câmara Municipal do Seixal
Outubro de 2021

Joaquim Santos
Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal





ANTÓNIO FRANCISCO MELÃO aka CAMERAMAN 
METÁLICO

A lente de um homem apaixonado

Enquanto artista que sobe a um palco e dá 
expressão às palavras e ao som, recebe e troca 
emoções com uma plateia, descubro plástica e 
nervuras de gestos que a lente – como um espelho 
invisível – de um fotógrafo capta e me revela, 
conheço esse outro que sou eu, é o momento, 
a arte que o homem da lente persegue durante 
um par de horas para ser filtrado apenas numa 
fotografia que se tornará emblemática, como 
tantas vezes acontece – vem-me à memória uma 
derradeira impressão do Jim Morrison no festival 
de Wight de 1970, barbudo, olhos cerrados, mão 
esquerda no microfone e a direita com o cigarro 
a arder, poncho índio negro vestido. Premonição 
do final físico?
Talvez. 

Venho apresentar, por tudo isto, um velho amigo 
fotógrafo, nascido em Serpa (1955), crescido 
em Almada, seixalense residente em Corroios 
há um ror de tempo, que (também) percebe 
de agricultura e às vezes me dá uma dica para 
vencer a minha insipiência.
António Francisco Melão ou Cameraman 
Metálico? Os dois num, por ventura de uma 
máquina fotográfica. Não duvido, sendo ele 
um sénior de registo profissional, que gostaria de 
continuar a descobrir o lento nascer das figuras 
dentro da câmara escura do estúdio, entre 
águas, sais e ácidos, quando a imagem tingia o 
primeiro papel para ser estendido em corda com 
molas de roupa.

Começou pelos jornais Diario Popular, A Capital 
e Diario do Alentejo, mas a paixão/devoção 
e o seu jeito artístico fê-lo chegar às editoras 
discográficas quando as suas fotos de concertos 
e festivais de música elétrica surgiram plasmadas 
em jornais e revistas focadas na arte musical.

Fotografou gente tão diversa como os britânicos 
Iron Maiden, Motorhëad, Metallica ou Manowar, 
ele, Cameraman, um peso pesado do heavy 
que passaria integrado na comitiva dos Maiden, 

cabelos ao vento e barba antes-da-moda longa, 
um entre as vedetas, igual.

Entre nós gravou para a posteridade imagens 
dos Xutos & Pontapés, Ornatos Violeta ou UHF 
(estes conheço bem), mas cruza toda esta 
cultura musical urbana com a paixão pelo cante 
alentejano (por mais integrado na Baía do Seixal, 
ouve-se um fio da lonjura da sua voz natal), o fado 
castiço do Marceneiro e do Farinha (quando eles 
usavam lenço ao pescoço na camisa aberta e 
rondavam a marginalidade…), refresca-se de 
lembranças e andanças quando a voz do José 
Afonso regressa em canções imortais a que junta 
a mestria do Sérgio Godinho. Ou Bob Dylan e os 
blues, o ska e tudo o que o faz vibrar sem grande 
interrogatório – se nos põe a mexer, corpo e 
mente, vale a pena seguir o riacho da música.

Deixo-vos a minha imagem polaroid do António 
Metálico, de um amigo que tentei captar no 
enredo das palavras. Mas ele sabe, como todos 
vós, que uma imagem vale mais que mil palavras. 
E é pouco.
Mereces a exposição da tua paixão, eternamente 
fotógrafo.

António Manuel Ribeiro 
Outubro de 2021





António Francisco Melão
CAMERAMAN METÁLICO

De seu nome António F. Melão, nasceu em Serpa, 
no Alentejo, em 1955. Foi criado em Almada 
a partir de 1961, frequentou a escola primária 
no Feijó, a escola preparatória D. António da 
Costa e a secundária Emidio Navarro (mais tarde 
Anselmo de Andrade).

Adoptou o pseudónimo de CAMERAMAN 
METÁLICO em 1988 e a partir de 1989 esteve 
ligado a jornais como fotógrafo e crítico musical, 
escrevendo em jornais como o Diário Popular, 
Correio da Manhã, Blitz, Raio X, A Capital e 
Diário do Alentejo, e magazines como a Super 
Som, Promúsica, Super Jovem, Rock Power e Rock 
Sound. Durante a década de 1990 foi o fotógrafo 
oficial dos festivais Vilar de Mouros, Músicas do 
Mundo, Noites Ritual e Super Bock Super Rock.
Pessoalmente possui um vasto arquivo de bandas 
de Almada ligadas ao hard rock e heavy metal, 
o arquivo foi usado pelo Museu de Almada na 
exposição de 2019 o Na Margem: Uma História do 
Rock,  Museu da Cidade - Almada, 2019. Já expôs 
em varias cidades portuguesas e participou na 
edição de alguns livros como co-autor.

Foram 60 anos de Margem Sul, 20 em Laranjeiro-
-Almada e 40 em Miratejo-Corroios-Seixal… 
os 6 anos em Serpa-Alentejo tambem foram 
importantes e marcaram. 

Em fotografia experimentou quase tudo, filme 
110, filme 126, filme 135, filme 120 e até filme 220… 
em cor, preto e branco e diapositivo… Imprimiu 
em varios formatos e em varios tamanhos… 
nunca irá esquecer o cibachrome… Só lhe  faltou 
fazer fotos em grande formato, mas isso é outro 
campeonato…
As marcas que utilizou ao longo da carreira 
foram a Nikon, a Olympus, a Zenza Bronica e a 
Voigtlander. No digital desde 1999 usou Olympus, 
Lumix, Fuji e Sony.

A presente exposição comemora os 40 anos que 
vive em Miratejo-Corroios. Concertos, paisagens 
e retrato.

Outubro de 2021



















DE 21 DE OUTUBRO A 4 DE DEZEMBRO DE 2021GALERIA MUNICIPAL DE CORROIOS
Rua Cidade de Leiria, 1 A 2855–133 Seixal
T. 915 633 228
E. dc.galeriasmunicipais@cm-seixal.pt 
Terça-feira a sábado das 15 às 19 horas
Encerra aos domingos, feriados, segundas-feiras 
e mês de agosto


