
Criação da identidade grafica para a marca “Praça da Fruta”

Memoria descritiva

Ao criar esta imagem para a praça da fruta, tive em atenção os seguintes pontos:
- Historia ( da propria praça, e do concelho de Caldas da rainha )
- As imagens que caracterizam a praça e o concelho.(análise sincrónica e diacrónica)

Sendo este mercado, o evento diário mais antigo da cidade, e pesquisando toda a sua 
história, criou se uma imagem moderna, de linhas curvas, simples, de leitura imediata 
e esclarecedora no seu todo.

Querendo fugir um pouco à sugestão do nome Praça da fruta, optei por nao referir visual-
mente qualquer tipo de fruta, mas sim, a parte vegetal que acompanha todas as frutas 
e legumes.(folhagem)
Nesta base, a cor que sobressai é o verde, referente a toda essa ideia.
Optou se por criar uma imagem forte com lettering e desenho.

Inspiração

As imagens recolhidas da própria praça, os elementos que a compõem e caracterizam.
A faiança tradicional das Caldas da Rainha.

Logo e os seus elementos

A forma do logo foi dada com base na própria forma da praça.Forma rectangular.
O espaço interior preenchido a cor, delimita isso mesmo.
A forma fechada, dá a ideia de espaço próprio de reunião de pessoas.

Os motivos de folhagem presentes, foi inspirado nos motivos tradicionais das faianças 
tradicionais das Caldas da Rainha, dando um contexto cultural a toda a imagem.(passado-
presente)

As duas setas em cruz,é a simplificação de um motivo que está presente na calçada do 
mercado. Ao cruzar as setas, é como um símbolo de localização da praça, uma referencia 
real à própria praça.

Na base de todo o contexto histórico, optei por inserir a data da criação do mercado, tal 
como a sua localização, Caldas da Rainha.
Pretendia-se um lettering contemporâneo,que fosse legível,forte e elegante ao mesmo 
tempo.


