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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.

KOGUKONNA KANGELASED
Sara Ali
Covid-19 võib iseloomustada pandeemiana.
Tänane pandeemia väljakuulutamine on üleskutse kõigile, kõikjal.
Kas sa oled siin?
- kas te kuulete mind?
- jah, jah, kas te kuulete?
Kas te kuulete mind?
Ma salvestan.

Tere, minu nimi on Sara. Sara Ali.
Ma olen 24 aastat vana. Ma sündisin Almadas, niisis olen ma portugallane...

Ma ei arva, et me taastume tagasi normaalsusesse, sest see, mis juhtub
edaspidi, ei ole normaalne.
Seixal oli täis inimesi. Nüüd see ei ole nii.
Pole enam inimesi jooksmas või sporti tegemas, sest praegusel ajal, nad
sulgesid liikumise lahe alas.
Minu perekond on hiiglaslik.

Minu vanemad on Mosambiigist, ja minu vanavanemad ka.
Mind kasvatati minu vanavanemate poolt.
Praegu, karantiini ajal, on olnud raske.
Äkitselt ei tohi ma enam nendega olla.
Saan vaid telefoni teel nendega rääkida.
See on väja keeruline, sest seda vabadust enam pole.
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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.

Väikesed asjad, nagu perega koos olemine, mis on midagi nii normaalset, on
järsku muutunud peaaegu võimatuks.
Kui me tõesti tahame koos olla, peame olema väga kreatiivsed.
Mina olen IT insener. Ma töötan kodust.
Minu rutiin on nähtavasti muutunud.
Minu jaoks suurim väljakutse praegusel ajal on ühes samas kohas kinni
istumine kõige jaoks.
Kino on elutoas.
Kui ma töötan, panen püsti enda kontori elutoas...
Kahtlemata on see, mida ma kõige rohkem igatsen, vabadus.
Teha mida iganes mulle meeldib, ja minna kuhu iganes ma tahan.
Ja nüüd ma igatsen väga kinno minekut, mis on irooniline, sest seal ma oleksin
ka toas kinni!
Ma olen naine.
Ma olen muslim.
Praeguse hetkeni pole keegi kunagi öelnud, et ma olen vähem võimeline midagi
tegema sellepärast, et ma olen naine.
Ma tean, et naisena, suudan ma teha samu asju, mida mees suudab.
Õigupoolest on minu teaduskraad IT-s ja juhtimises, milles on üldiselt mehed.

Ma olen Shia Imami Ismaili muslim.
Me ei kanna loori, me pole kohustatud Ramadanist osa võtma.
Teiste sõnadega - kõikide nende aastate jooksul, oleme me kohanenud sellesse
realsusesse, kus me elame.
Mul on tõenäoliselt mõtteid või arvamusi, mis on väga erinevad paljude minu
usku inimeste omadest.
Usk on üks kõige isiklikumatest asjadest, mis olemas on.
See on meie väljendus, selle kohta, mida me usume.
See ei ole millegi kandmine või mitte kandmine või millegi tegemine või
tegemata jätmine, et me oleme usklikumad või et meil on rohkem usku kui
teistel.
Ma arvan, et see on midagi nii isiklikku, et see pole kellegi teise asi.

See on minu arvamus.
Minu vanavanemad tõenäoliselt ei nõustu.
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