
Mercado solidário 

'Second Hand Second Love' volta em Abril  

Parte do dinheiro angariado pelo mercado 'Second Hand Second Love' é doado à fundação 'Make a 
Wish Portugal'. 

• 03 de Abril 2014, 11h07 

Por:Teresa Camarão 

 

O mercado de produtos em segunda mão realiza-se mensalmente 

O 'Second Hand Second Love', um mercado de venda de produtos em segunda mão, comemorou em 
março o seu primeiro aniversário. A próxima edição do mercado que dá uma segunda oportunidade 
à roupa, calçado, acessórios, livros, cd, entre outros produtos, vai decorrer no dia 12 de abril na 
associação sem fins lucrativos 'Aerlis', em Oeiras.  

O ambiente do mercado é também animado por workshops variados como consultoria de imagem, 
reciclagem de roupa, bateria e percursão.   

Baseado nos três 'R' - Reciclar, Reduzir e Reutilizar - o 'Second Hand Second Love' começou em 
Lisboa com apenas 25 bancas. Depois de "superar todas as expetativas" começou a realizar-se 
mensalmente como conta uma das mentoras do projecto, a holandesa Manon Rosenboom Alves. 

Até agora, cerca de 40 pessoas já reservaram bancas e expositores, para o mercado que se vai 
realizar no próximo dia 12. Qualquer pessoa pode alugar uma banca (25€) ou um expositor (5€) 
para vender produtos em segunda mão, que podem ir dos artigos de decoração até aos artigos de 
desporto, passando pelo artesanato ou pelo mobiliário.  

Mas não é apenas aos produtos em segunda mão que este projecto dá uma nova oportunidade.  
 
Desde os seus primeiros passos que o 'Second Hand Second Love', cuja principal missão é 
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contribuir para um mundo onde os bens sejam consumidos de forma sustentável, ao mesmo tempo 
que apoia e dedica parte dos seus fundos à 'Make a Wish Portugal', a associação que já realizou os 
sonhos de centenas de crianças com doenças graves ou em fase terminal.  

A 'Make a Wish Portugal', que já fez de Gustavo bombeiro por um dia, levou Ana Sofia à cerimónia 
dos Óscares em Hollywood e deu a oportunidade ao Miguel de conhecer Cristiano Ronaldo e outros 
jogadores da Seleção Nacional, recebe entre 3 a 5€ do aluguer de cada uma das bancas do mercado 
de produtos em segunda mão. 

"Logo no nosso primeiro mercado, a Make a Wish disponibilizou voluntários para nos ajudar e até 
hoje mantemos esta relação de entreajuda", conta Manon Rosenboom Alves.  

"Ajudamos nas coisas mais simples. Há crianças que querem um IPAD, outras que querem ir ao 
Jardim Zoológico... pensámos ajudar outras instituições mas realizar os sonhos das crianças doentes 
também é muito importante para nós", acrescenta. 

Durante o seu primeiro ano de vida, o Second Hand Second Love, passou por várias zonas de 
Lisboa e até chegou a ser motivo de queixa dos moradores das Twin Towers, em Campolide, que, 
de acordo com Manon, "achavam que as bancas e os expositores não se adequavam ao local".   
 
Agora, o mercado encontrou uma casa, em Oeiras, onde tem sido "muito bem recebido quer pelos 
mais novos, quer pelos mais velhos".  
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