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HERÓIS DA COMUNIDADE
Sara Ali
A Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia.
A declaração de pandemia de hoje é uma chamada de ação a todos, em
todo o mundo.
- Estás aí?
- Estás a ouvir-me?
- Sim, sim, e tu?
Consegues ouvir-me?
Estou a gravar.

Olá, sou a Sara. Sara Ali.
Tenho 24 anos, nasci em Almada.
Sou portuguesa, portanto.

Eu não acho que vamos voltar à normalidade, porque o que acontecer a
partir de hoje, não vai ser de todo normal.
O Seixal estava cheio de pessoas.
Hoje em dia, não.
Já não há pessoas a correr nem a fazer desporto porque, entretanto,
fecharam a circulação na baía.
A minha família é enorme.
Os meus pais são moçambicanos, os meus avós também.
Eu fui criada pelos meus avós.
Agora, na quarentena, tem sido mais difícil de um momento para o outro
não poder estar com eles, poder falar só com eles praticamente por
chamada.
É muito complicado deixarmos de ter essa liberdade.

COMMUNITY HEROES
Sara Ali
Covid-19 can be characterized as a pandemic.
Today's declaration of a pandemic is a call to action for everyone, everywhere.
Are you there?
- Can you hear me?
- Yes, yes, can you?
Can you hear me?
I'm recording.

Hi, I'm Sara. Sara Ali.
I'm 24 years old, I was born in Almada.
So I'm Portuguese…

I don't think we're going to return to normal, because what's going to happen
from now on, isn't going to be normal.
Seixal used to be full of people.
Now, it isn't.

There are no longer people jogging or practicing sports because, during this
time, they closed off circulation in the Bay Area.
My family is huge.
My parents are from Mozambique, and so are my grandparents.
I was raised by my grandparents.
Now, during the quarantine, it's been hard suddenly not being allowed to be with
them, only being able to speak to them on the phone.
It's very complicated to not have that freedom any more.
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Pequenos momentos como estar em família, que é uma coisa tão normal,
de um momento para o outro passam a ser praticamente impossíveis de
concretizar.
Se nós realmente quisermos estar juntos, temos de ser muito criativos.
Eu sou engenheira informática. Trabalho a partir de casa.
A minha rotina claramente mudou.
O que eu sinto mais desafiante, neste momento, é estar confinada a um
sítio para fazer tudo.
O cinema é na sala, se eu estou a trabalhar, montei o meu escritório na
sala...
Do que eu sinto mais falta é sem dúvida da liberdade para poder fazer o
que quiser, e de poder ir para onde eu quiser.
E agora sinto imensa falta de ir ao cinema, o que é irónico, porque também
ficaria fechada numa sala!
Eu sou mulher.
Sou muçulmana.
Até hoje, nunca ninguém disse que eu era menos capaz de fazer o que
quer que fosse por ser mulher.
E eu sei que, como mulher, consigo fazer tantas coisas como um homem.
Aliás, o curso que eu tenho é de informática e gestão, que é
maioritariamente homens.
Eu sou Muçulmana Shia Imami Ismaili.
Não usamos véu, não somos obrigados a fazer o Ramadão.
Ou seja, durante todos estes anos, fomo-nos adaptando à realidade em
que vivemos.
Eu se calhar tenho uma ideia ou uma opinião muito diferente de muitas
pessoas da minha religião.
A religião é das coisas mais individuais que existem.
É uma expressão nossa, em relação ao que nós acreditamos.
Não é por usarmos uma coisa ou não usarmos, ou fazermos ou não
fazermos, que somos mais religiosos ou acreditamos mais do que as
outras pessoas.
Eu acho que é uma coisa tão individual, que ninguém tem nada que ver
com isso.
Essa é a minha opinião.
Se calhar os meus avós não concordam.

Little things, like being together as a family, which is something so normal, have
suddenly become practically impossible.
If we really want to be together, we need to be very creative.
I'm an IT engineer.
I work from home.
My routine has clearly changed.
The biggest challenge for me, at this time, is being confined in one place for
everything.
The cinema is in the living room.
If I'm working, I set up my office in the living room...
Without a doubt, what I miss the most is freedom to do whatever I like, and to
go wherever I want.
And now I really miss going to the cinema, which is ironic, since I'd be in a
closed room too!
I'm a woman.
I'm a Muslim.
Until now, no one has ever said that I am less capable of doing anything
because I'm a woman.
I know that, as a woman, I can do the same things as a man.
In fact, my degree is in IT and management, which has mostly men.
I'm a Shia Imami Ismaili Muslim.
We don't wear veils, we're not obliged to observe Ramadan.
In other words, during all these years, we've been adapting to the reality in
which we live.
I probably have ideas or opinions
that are very different from a lot of people of my religion.
Religion is one of the most personal things there are.
It's our expression, regarding what we believe.
It's not by wearing something or not, or doing something or not, that we're more
religious or that we have more faith than others.
I think it's something so personal, that it's no one else's business.

That's my opinion.
My grandparents probably don't agree.
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