Poderá escrever um
Orientações
sobre
excelente cabeçalho,
fotografias
do um que
inclusivamente
tenha várias
Expedia
Group
linhas
Este é um exemplo de um subcabeçalho
bastante longo com várias linhas

Disponibilize as fotografias
que os viajantes mais
valorizam

Neste guia, poderá
encontrar:
ĥĥ Orientações sobre quantidade
ĥĥ Orientações sobre qualidade
ĥĥ Orientações sobre a escolha da
imagem principal

As fotografias são a ferramenta mais poderosa ao seu dispor
para diferenciar o seu estabelecimento junto dos viajantes.
Escolher as fotografias certas poderá fazer uma grande
diferença na conversão de clientes. Para que consiga tirar
o máximo partido dos seus anúncios no Expedia Group,
desenvolvemos um conjunto de melhores práticas sobre a
abrangência e qualidade das fotografias, com base nos dados
de pesquisa e de reservas dos sites do Expedia Group.

Saiba mais sobre o tipo, a
quantidade e a qualidade das
fotografias que recomendamos
para atrair a atenção dos viajantes
e convertê-los em clientes. Recorra
a estas informações sempre que
planear sessões fotográficas,
carregar fotografias e analisar o
conteúdo dos seus anúncios.

Mostre aos viajantes aquilo que
lhes interessa

Deixe que as fotografias façam o
trabalho por si

Atraia rapidamente a atenção dos
viajantes

Os viajantes do Expedia Group
veem uma média de 35 fotografias
no telefone.1 As nossas
orientações irão garantir que
dispõe de um número suficiente
de fotografias das categorias
que interessam aos viajantes.

Quase 94% dos clientes que
viajam em lazer alternam entre
dispositivos.2 As nossas orientações
sobre qualidade garantem que
as suas fotografias permanecem
nítidas e sem distorções em
todos os dispositivos.

Os utilizadores da web leem
menos de 28% do conteúdo
das páginas.3 Siga as nossas
orientações para selecionar uma
imagem principal que represente
bem o seu estabelecimento e
que gere cliques e reservas.

1. HomeAway, 2017. 2. Google Think, 2016. 3. Nielsen Norman Group, 2008.

Orientações
sobre
quantidade
Crie uma galeria de
fotografias apelativa.
Para tal, inclua:
ĥĥ Quatro fotografias por tipo
de quarto, incluindo uma da
casa de banho (adicione uma
fotografia da vista e uma
da cozinha, se aplicável)
Revele o potencial do upgrade
de quartos do estabelecimento
com fotografias diferentes dos
quartos standard e deluxe. Os
estabelecimentos que utilizam
fotografias únicas, como vistas
e comodidades específicas
para cada tipo de quarto, têm,
em média, taxas de conversão
até 11% mais elevadas.4 Não
se esqueça da casa de banho,
uma vez que 60% dos viajantes
classificam estas imagens
como muito importantes.5
ĥĥ 1 fotografia do exterior
Mostre o seu estabelecimento
inserido na comunidade
envolvente e proporcione aos
clientes uma ideia de localização.
ĥĥ 1 fotografia da entrada/do lobby
Mostre aos clientes que serão
bem recebidos com uma
fotografia da entrada, do lobby
ou da área da receção.
ĥĥ 1 fotografia por comodidade
principal
As imagens da piscina, do
restaurante, do centro de fitness,
do spa, das atividades e das
comodidades apreciadas pelos
viajantes dão destaque ao seu
anúncio e oferecem um vislumbre
do seu estabelecimento aos seus
potenciais clientes.

Mostre aos viajantes aquilo que lhes interessa
4. Estudo do Expedia Group, 2015. 5. Estudo do Hoteis.com, 2015.

Orientações sobre qualidade
Orientação das fotografias
Os sites do Expedia Group exibem
melhor as fotografias horizontais,
pelo que deverá utilizar fotografias
que tenham uma largura superior
à altura. Aceitamos fotografias
na vertical (retrato), embora não
as recomendemos, uma vez que
não utilizam totalmente o espaço
disponível.

Tamanho e resolução das
fotografias
A resolução é o tamanho da
imagem representado pelo número
de píxeis, expresso em largura e
altura. Recomendamos fotografias
cujo lado mais comprido tenha,
pelo menos, 2880 píxeis.

Resolução
Mesmo os estabelecimentos mais bonitos poderão parecer pouco
convidativos se as fotografias estiverem granuladas, desfocadas ou se
forem minúsculas. A utilização de imagens com, pelo menos, 2880 píxeis no
lado mais comprido permite-nos oferecer uma experiência de alta qualidade
em computadores e dispositivos móveis. As imagens que tenham menos de
1000 píxeis na margem mais longa poderão ser rejeitadas.



Como escolher
fotografias com as
dimensões corretas



Para descobrir o tamanho e as
dimensões da sua imagem:
PC: clique com o botão direito
do rato no ficheiro de imagem
e selecione "Propriedades".
Mac: prima "Opção" enquanto
clica no ficheiro de imagem e, em
seguida, selecione "Informações".
Ao utilizar o smartphone
Altere as configurações para Alta
Resolução, Alta Definição ou
Grande Alcance Dinâmico (HDR).
Para mais informações, consulte
as nossas dicas para fotografar
com o smartphone.

Autenticidade
Os nossos estudos indicam que os viajantes não confiam em imagens
"distorcidas" de teleobjetivas ou objetivas olho de peixe. Além disso, fazer
com que um quarto ou uma piscina pareça maior online apenas deixará os
viajantes desapontados.6 Procure selecionar fotografias tiradas ao nível do
olhar, bem enquadradas e que transmitam uma ideia real do estabelecimento.

O que não incluir
Não carregue fotografias que
mostrem:
__ Pessoas e animais
de estimação
__ Elementos supérfluos
__ Tabuletas e mensagens que
exibam preços ou nomes de
marcas que não pertençam
ao seu estabelecimento
__ Imagens idênticas ou muito
parecidas, como, por exemplo,
a mesma vista a partir de
um ângulo diferente
__ Cenários com pouca
iluminação
__ Imagens a preto e
branco ou com filtros

6. Estudo do Expedia Group, 2017.

Selecione a
sua melhor
imagem
principal
Opte pela imagem que irá
gerar maior impacto
Cabe-lhe escolher a sua imagem
"principal", ou seja, a fotografia
que irá aparecer na maioria das
páginas de pesquisa e como
imagem principal do seu anúncio.
Esta imagem deverá mostrar o
que torna o seu estabelecimento
único e atrativo, bem como definir
as expetativas dos clientes. Por
exemplo, se o estabelecimento for
ideal para umas férias relaxantes
ao sol, selecione uma fotografia
exterior repleta de luz em vez de
uma interior com pouca iluminação.
Imagens principais ideais
`` Fotografia excecional do
exterior
`` Decoração interior original ou
elegante
`` Uma piscina, se for uma
das vantagens do seu
estabelecimento
`` Uma vista do quarto, se incluir
um ponto de interesse popular
nas imediações
Imagens principais a evitar
__ Casas de banho
__ Serviços de spa/sala de fitness
__ Salas de jantar
__ Instalações para negócios
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Destaque as melhores
características de cada
espaço com abordagens
fotográficas diferentes
Os utilizadores da web leem menos de 28% do conteúdo das
páginas,1 por isso, as suas fotografias têm de transmitir a experiência
de uma estadia no seu estabelecimento. Ver a personalidade e os
pormenores únicos do estabelecimento poderá ajudar os viajantes
a imaginarem a estadia e incentivá-los a reservar.

Exiba fotografias relevantes
Os estabelecimentos que utilizam
fotografias únicas para cada
tipo de quarto têm, em média,
taxas de conversão 11% mais
elevadas.2 Saiba como distinguir
cada área com as nossas
recomendações sobre decoração,
pontos de foco e ângulos.

ĥĥ Dicas para fotografar os quartos
ĥĥ Dicas para fotografar o exterior
e a área envolvente
ĥĥ Dicas para fotografar as áreas
comuns e as comodidades
Descubra a melhor forma de
fotografar as áreas do seu
estabelecimento que os viajantes
querem ver, com os ângulos e a
iluminação certa. Partilhe estas
indicações com o seu fotógrafo
profissional ou utilize-as para tirar as
suas fotografias e melhorar a galeria.

Mostre a sua comunidade aos
viajantes

Destaque as características
únicas do seu estabelecimento

Ao escolherem um hotel
para reservar, os viajantes
valorizam mais a localização
do que as comodidades,
o preço e as pontuações.3
Ajude-os a visualizarem a sua
comunidade local com fotografias
deslumbrantes do exterior.

Os viajantes que procuram
comodidades específicas querem
vê-las nas suas fotografias. Exiba
as características distintivas
do seu estabelecimento com
as nossas orientações para
fotografar a piscina, a sala de
fitness e os restaurantes.

1. Nielsen Norman Group, 2008. 2. Estudo do Expedia Group, 2015.
3. The Global Market Metrix Hospitality Index, 2012.

Neste guia, poderá encontrar:

Quartos
O Expedia Group recomenda que utilize três fotografias diferentes e uma fotografia da
casa de banho por cada tipo de quarto (ou seja, um total de quatro fotografias por
tipo), mas deverá tirar mais fotografias para poder escolher as suas favoritas.

Destaque a
essência do seu
estabelecimento
Utilize iluminação natural
A iluminação natural é mais
favorecedora do que a iluminação
artificial. Tire fotografias durante o
dia e abra as cortinas para deixar
entrar a luz natural. As cortinas
transparentes fechadas ajudam
a reduzir o brilho, sem impedirem
que a luz entre.
Comunique com os funcionários
de limpeza e arrumação
Agende a sessão fotográfica
para uma altura após o serviço
de limpeza e arrumação e antes
do check-in, para fotografar os
quartos quando estes estão mais
arrumados. Alguns fotógrafos
pedem aos funcionários de limpeza
que os acompanhem durante a
sessão fotográfica.
Não se esqueça dos últimos
retoques
Desligue os televisores. Estique os
lençóis e os edredões. Dispense
algum tempo para organizar os
móveis e as cortinas antes de
começar. Resista à tentação de
adicionar elementos que não
estarão no quarto quando os
clientes chegarem, como pétalas
de flores ou presentes.
Capture os elementos
notáveis do quarto
Se os diferentes tipos de quarto
tiverem características diferentes,
como vistas, áreas de estar ou
casas de banho maiores, inclua-as
nas fotografias. Muitas vezes, estas
imagens incentivam os viajantes a
fazerem upgrade do tipo de quarto.

É fácil confundir um quarto
com outro. Por isso, antes
de começar a fotografar,
escrevo o tipo de quarto
num post-it e fotografo-o.
Assim, sei que todas as
fotografias a seguir a essa
nota são do quarto "Deluxe",
até ver uma fotografia
do post-it "Executivo".
MICHAEL DOWN
MEDIA PRODUCER DO
EXPEDIA GROUP

Tire fotografias a partir dos quatro cantos
Utilize linhas diagonais para dar profundidade e chamar a atenção para um
ponto de foco. Tirar fotografias a partir de diferentes cantos do quarto irá
dar-lhe mais opções para conseguir a melhor vista. Sempre que possível,
deixe elementos como condutas de ar e caixotes do lixo fora das imagens.

Dicas para fotografar
as casas de banho
Reflexos
Tenha cuidado com o reflexo
do fotógrafo no espelho, na
porta do polibã e nas janelas.
Experimente abrir as portas do
polibã em ângulos diferentes.
Iluminação

Tire algumas fotografias de frente
Utilize as linhas de grelha do visor para se certificar de que as linhas
verticais estão direitas. Oriente-se pela estrutura arquitetónica do quarto
e coloque a câmara de forma totalmente alinhada com uma das paredes.
Posicione os pontos de foco desejados (como almofadas ou janelas) nas
interseções da grelha.

Experimente configurar a
exposição da câmara como
longa ou alta para solucionar
problemas causados por
iluminação fraca. Se estiver
a fotografar numa casa de
banho com cores claras (como
o branco), diminua a exposição
para ajudar a reduzir o brilho.
Espaços pequenos
Para captar uma área maior em
espaços pequenos, fotografe-os
de cima para baixo. Se possível,
retire a porta da casa de banho
para maximizar a visibilidade
no interior do espaço.
Limpeza e arrumação

Experimente fotografar a cama de um ângulo mais baixo
Poderá, assim, dar um efeito dramático a uma vista do quarto e maior
diversidade à composição das fotografias. Se utilizar um tripé, coloque-o
abaixo do nível dos ombros.

Limpe bem os espelhos e todas
as superfícies, sem se esquecer
de fechar o tampo da sanita.
Tenha um rolo de papel higiénico
cheio e dobrado, para assegurar
aos clientes que a casa de
banho foi limpa.
Pequenos pormenores

Capte o chão e o teto em igual quantidade
Deste modo, confere uma sensação de equilíbrio às fotografias dos quartos.
Sempre que possível, tente incluir o chão. Fotografar os quartos sem chão
cria uma sensação de flutuação. Nem sempre é preciso mostrar todo o
quarto na imagem. Por vezes, basta uma pequena parte do mesmo para
dar à pessoa que o vê a sensação de lá estar.
4. Estudo do Hoteis.com, 2015.

As toalhas penduradas deverão
ter tamanho e suavidade iguais.
Do mesmo modo, as toalhas
enroladas deverão ser novas
e suaves. As toalhas enroladas
deverão estar voltadas na
mesma direção, com a dobra
virada para a câmara.

60% dos viajantes
classificam as
imagens das
casas de banho
como sendo muito
importantes.4

Exterior e área envolvente
Os viajantes preferem imagens que revelem o edifício inserido na comunidade em redor,
especialmente quando se trata de um estabelecimento urbano. A utilização da luz e do
movimento incentiva os viajantes a imaginarem atividades que estão ali mesmo à porta.

Dê uma ideia da
localização do seu
estabelecimento
Aproveite a "hora dourada"
Tire fotografias do exterior durante
a "hora dourada" da fotografia:
imediatamente depois do nascer
do sol ou antes do pôr do sol. As
fotografias diurnas poderão exibir
o tempo fantástico e a paisagem
deslumbrante, ao passo que as
fotografias tiradas no final do dia
criam um ambiente acolhedor, com
um brilho rosado da luz indireta.
Fotografe as comodidades
do exterior
Se um estabelecimento
disponibilizar bicicletas que os
clientes poderão utilizar, não se
esqueça de as fotografar. No
entanto, se o café ao lado não
pertencer ao estabelecimento, não
o inclua. Dê aos clientes uma ideia
do que poderão esperar quando
chegarem ao estabelecimento
ou saírem do quarto para tomar
o pequeno-almoço.
Não se afaste demasiado
Não inclua imagens de vistas
ou pontos de referência locais
que não seja possível ver do
estabelecimento. Se o fizer, os
clientes poderão ficar desiludidos.
Exiba a localização do
estabelecimento
Se estiver longe da cidade,
inclua uma imagem do exterior que
demonstre a natureza relaxante
da área envolvente. Numa praça,
experimente fotografar com a
câmara virada para cima, mostrando
a arquitetura circundante.

Áreas comuns e comodidades
Quando os viajantes clicam na sua página após pesquisarem comodidades como uma piscina
ou uma sala de fitness, mostrar-lhes uma imagem dessa comodidade poderá convencê-los a
reservarem.

Exiba aos
viajantes as
características
únicas do seu
estabelecimento
Lobbies
Os viajantes procuram lobbies
bem-iluminados, com áreas de
convívio onde possam relaxar e
pesquisar a sua próxima atividade
ou atualizar as redes sociais.
Principais comodidades
As imagens de comodidades como
a piscina, o business center, o
spa, o pequeno-almoço ou o café
no local permitem destacar o seu
estabelecimento da concorrência.
Restaurantes
Destaque experiências
gastronómicas únicas, como
refeições em áreas comuns, acesso
a espaços para piqueniques ou
ofertas gastronómicas típicas da
região. Se oferece pequeno-almoço,
inclua fotografias de quaisquer
buffets ou opções à la carte.

Preferimos que os nossos
fotógrafos tirassem
fotografias do espaço vazio
do restaurante, como uma
tela em branco. Desta forma,
tornamo-lo apelativo para
grupos e eventos, uma vez
que poderão imaginá-lo como
quiserem, em vez de o verem
da forma que preparámos.

Áreas comuns e decoração
Demonstre a personalidade do
seu estabelecimento através de
fotografias cativantes de obras
de arte ou artigos desportivos
de colecionador. As escadarias
fotografadas de cima também
poderão dar um efeito dramático.

LIZZIE RAUDENBUSH
KIMPTON SHOREBREAK
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Este é um exemplo de um subcabeçalho
bastante longo com várias linhas

Tire o máximo partido das
capacidades fotográficas
do seu smartphone

Neste guia, poderá
encontrar:

Com as recentes evoluções na tecnologia dos smartphones,
é provável que tenha no seu bolso o poder de tirar fotografias
de alta resolução. As câmaras dos smartphones permitem-lhe
tirar fotografias inspiradoras do estabelecimento, sem ter de
contratar um fotógrafo profissional. Saber como tirar o máximo
partido da câmara do smartphone dá-lhe maior liberdade para
tirar fotografias de grande impacto que gerem conversões.

Encontre as configurações da
câmara do smartphone necessárias
para conseguir imagens de grande
qualidade, bem como dicas para
criar imagens envolventes e resolver
problemas de cenários difíceis. Siga
estes conselhos e será capaz de
tirar fotografias profissionais com
uma ferramenta que já tem nas
suas mãos.

Consiga fotografias com aspeto
profissional, mas sem um
especialista

Tire partido das ferramentas do
seu telemóvel

Evite as armadilhas fotográficas
mais comuns

Transforme fotografias normais em
imagens da galeria com qualidade
profissional, utilizando ferramentas
de composição para smartphones
e normas de design do setor.

Não se deixe desmotivar por
dificuldades nos ângulos ou
na iluminação. Planeie com
antecedência para resolver
problemas de condições e
cenários desafiantes.

A maioria dos smartphones é capaz
de tirar fotografias de alta resolução.
Verifique as funcionalidades da
câmara junto do fabricante on-line
e siga as nossas instruções.

ĥĥ Configurações de nitidez e
iluminação
ĥĥ Orientações de design para
smartphones

Ajuste as configurações

Mantenha a
simplicidade

Utilize as configurações do smartphone para criar imagens com
aspeto profissional. Com as configurações certas e algumas dicas
úteis, a câmara de um telemóvel poderá tirar fotografias excelentes.

Utilize iluminação natural

Utilize o modo HDR
Altere as configurações para Alta Resolução, Alta Definição ou Grande
Alcance Dinâmico (HDR). Deste modo, conseguirá tirar fotografias com
maior qualidade, nitidez, profundidade de cores e iluminação do que com
outras configurações. Para encontrar os controlos de HDR, consulte a
barra superior da aplicação para smartphone ou aceda à aplicação de
configurações do telemóvel.
Fotografia tirada sem HDR:

Fotografia tirada com HDR:

Se precisar de tirar fotografias
sem luz do sol, ajuste a
exposição em vez de utilizar o
flash. Se, mesmo assim, precisar
de iluminação adicional, coloque
um autocolante fino e branco ou
um tecido por cima do flash, para
atenuar o efeito.
Segure o telemóvel com
firmeza
Tenha cuidado para não
inclinar o telemóvel para trás
nem para a frente. Se o fizer,
desequilibra as linhas verticais.
Suba ou desça o telemóvel
para colocar o que pretende
fotografar no enquadramento.
Para manter o telemóvel
nivelado e firme, coloque-o num
tripé ou numa pilha de livros.
Não utilize o zoom digital

Ajuste a exposição
A exposição é uma das melhores ferramentas para otimizar os ambientes
com fraca iluminação. Aumentar a exposição permite que a lente capte mais
luz, criando uma fotografia mais clara e viva.
Geralmente, poderá identificar as configurações de exposição no
smartphone ao procurar o ícone de um sol junto à caixa do controlo de
focagem automática. Alguns telemóveis permitem tocar no ecrã para focar
uma área ao fotografar. Em seguida, é exibida uma caixa de focagem
automática para destacar a parte mais nítida de uma imagem. Junto a essa
caixa, procure o ícone de um sol, que poderá subir ou descer para ajustar a
exposição.
Noutros telemóveis, poderá manter premido um ponto da imagem para
focar e ajustar a exposição de uma só vez. As configurações de alguns
telemóveis incluem um "modo profissional" que lhe permite ajustar a
exposição. Experimente esta funcionalidade antes da sessão fotográfica.

A funcionalidade de zoom
deixa as imagens desfocadas.
Em alternativa, experimente
andar para a frente para
captar a imagem pretendida.
Esqueça os filtros
Resista à tentação de utilizar
aplicações de edição de
fotografias para adicionar filtros
ou retocar as imagens. Se a
câmara tiver uma funcionalidade
"Live" para capturar movimento
nas fotografias, desative-a,
uma vez que o objetivo é captar
imagens fixas.

Se um quarto estiver maliluminado e fotografar de
frente para uma janela, irá
tirar fotografias em contraluz.
Neste caso, dirija-se ao lado
oposto do quarto para que a
janela fique por detrás de si.
Assim, a luz entra na direção
que está a fotografar.
MICHAEL DOWN
MEDIA PRODUCER DO EXPEDIA
GROUP

Pense como um designer
Recorra a princípios de design e funções do smartphone simples para tirar fotografias
apelativas. As linhas de grelha ajudam a manter as fotografias direitas e facilitam a composição.

Linhas de grelha
Adicionar linhas de grelha ao ecrã
permite-lhe ver onde aparecem
linhas verticais e horizontais nas
fotografias. Estas linhas não serão
exibidas nas fotografias, servindo
apenas de orientação para a
imagem.
As fotografias com paredes
fotografadas em ângulo aparentam
estar distorcidas. Tente alinhar as
linhas horizontais e verticais na
fotografia com as linhas de grelha
para evitar este problema.
As linhas de grelha ajudam a alinhar os pontos de foco essenciais nas fotografias. A maioria dos telemóveis permite
ativar as linhas de grelha nas configurações da própria aplicação da câmara ou nas configurações gerais do
telemóvel, em Fotografias ou Câmara. Procure a funcionalidade Grelha ou Linhas de Grelha e ative-a.

Regra dos Terços
A composição refere-se à forma
como os elementos são dispostos
numa imagem. Como ponto de
partida para a composição, os
fotógrafos costumam utilizar a
chamada "Regra dos Terços".
Segundo esta regra, o olho humano
costuma ser atraído por imagens
divididas em terços, encontrando-se
os principais elementos nas linhas
que dividem esses terços. Posicione
o seu elemento principal na
interseção dessas linhas para atrair a
atenção da pessoa que está a ver.
Utilize as linhas de grelha para
alinhar a imagem. Em seguida,
posicione os objetos que pretende
destacar nas linhas ou na interseção
das mesmas.
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Lista de verificação: fotografias
do estabelecimento
Utilize a lista seguinte para garantir que mostra as fotografias que
interessam aos viajantes. Consulte abaixo o número mínimo de
fotografias recomendado pelo Expedia Group. Recomendamos,
ainda assim, que tire mais fotografias de cada categoria e
que, posteriormente, selecione e carregue as melhores.

Dimensões das fotografias
Tente carregar fotografias
com mais de 2880 píxeis
na margem mais longa.
Poderemos não aceitar
fotografias com menos de 1000
píxeis na margem mais longa.

 Exterior: adicionar fotografias do estabelecimento e da área envolvente proporciona aos viajantes uma ideia da localização.
 Entrada/lobby: pelo menos uma fotografia deverá mostrar a entrada, o lobby, a área de receção, bem como
áreas comuns ou de convívio, para que os viajantes saibam o que esperar.
Quartos: inclua, no mínimo, quatro fotografias de cada tipo de quarto, sendo que uma deverá ser da casa de
banho. Inclua também uma fotografia da vista e uma da cozinha, se aplicável. Capte todos os elementos do quarto,
incluindo as comodidades específicas deste tipo de alojamento, como cadeiras ou secretárias.
Tipo de quarto 1
Quarto com cama


Casa de banho

Característica do quarto 1 
Característica do quarto 2 
Característica do quarto 3 

Tipo de quarto 2

Tipo de quarto 3

Tipo de quarto 4

Tipo de quarto 5

Tipo de quarto 6































Principais comodidades: deverá adicionar uma
ou mais fotografias da maioria das comodidades do
seu estabelecimento. Em seguida, damos alguns
exemplos.
 Atividades e desportos
 Praia
 Centro de fitness
 Jogos e entretenimento
 Piscina
 Safáris/passeios de observação de vida selvagem
 Esqui/snowboard
 Spa

Restaurantes: tire fotografias separadas dos
interiores dos restaurantes, bem como dos seus
pratos de marca.
 Bar
 Pequeno-almoço
 Refeições no quarto
 Cozinha (partilhada)
 Pratos de gastronomia local
 Restaurante

Pontos de interesse nas imediações (carregar numa categoria separada) e imagens adicionais:
 ____________________

 ____________________

 __________________
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