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SINOPSE / SYNOPSIS

Este filme é o registo diário cinematográfico de uma 
viagem pelo Curdistão iraquiano. Durante a viagem 
encontram-se inúmeras personagens que vivem nos 
escombros das guerras da região. Vidas destruídas 
pela guerra. Pessoas que nos dão visões anacrónicas 
do que se vê e ouve.
Um filme que tenta entrar no coração de um país em 
guerra, um filme onde se encontram desde pequenos 
problemas pessoais a crises mundiais. Onde a 
realidade se torna difícil de encontrar.

Produção ⁄ Production: Abel Chaves
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 10.000,00€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 2.000,00€

This film is the cinematographic capture of a journey 
diary in Iraq Kurdistan. In the Journey there are 
numerous characters, living in the rubble of countless 
wars in the region. Lives destroyed by war. These 
people give us anachronistic visions of what we see 
and hear.
This film tries to reflect the core of a country in war. 
A film that deals from personal problems to global 
crisis. That tries to portrait a place where reality 
becomes difficult to find.

WAR DIARIES
Luís Brás, Portugal

At the beginning of the project, what interested me 
was to think about the meaning of being an inhabitant 
(either Kurdish, Syrian or Iraqi refugee) in Kurdish 
Iraqi territory. What that really meant. After the fall 
of Saddam Hussein in 2003, the Kurdish part of Iraqi 
became independent and started a development, 
based on the export of oil, which seemed to go on and 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

No começo do projecto interessou-me pensar o 
que é ser habitante Curdo ou refugiado (Curdo, 
Sírio ou Iraquiano) no território Curdo do Iraque. 
Depois da queda de Saddam Hussein, em 2003, a 
parte iraquiana do Curdistão tornou-se autónoma 
e começou um progresso, baseado na exportação 
de petróleo, que parecia não terminar. Os sonhos, 
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Luís Brás 
Nascido em 1978. Formou-se na Escola Superior de Teatro e 
Cinema, em Lisboa, em 2001. Depois de viver entre Lisboa e 
Macau, em 2009 estabeleceu-se novamente em Lisboa. Realizou 
várias curtas e documentários, os quais foram selecionados 
para festivais nacionais e internacionais. Em 2013, dirigiu a sua 
primeira longa-metragem, Lura.

Born in 1978. He graduated from Film and Theatre School at 
Lisbon in 2001. After living between Lisbon and Macau, in 2009 
he has settled in Lisbon. He has directed several short films and 
documentaries, which were selected to national and international 
film festivals. In 2013, he directed his first feature film, Lura.
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Até ao Fim do Dia (2011), ; Um Dia em Maio (2010); Sonata a uma 
Sombra (2008); Voltar a A-Má Gao (2006); Os Caminheiros (2005);
Mi Mama Me Mima Mi (2002); É tarde….(2001)
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alimentados à gerações, pareciam então realidade. 
Com a crise financeira mundial e a queda do preço 
do petróleo, a situação começou a mudar. Depois da 
invasão do território pelo autodenominado Estado 
Islâmico (DAESH), em 2014, e posterior guerra 
generalizada, a realidade tornou-se insustentável.  
O que podemos fazer para acabar com esta situação? 
O que significa para todos os que aqui habitam?
O que se vive no território é uma esperança em 
permanente devir. A vida das pessoas, desde um dono 
de hotéis milionário a um professor refugiado num 
campo, perdeu muito do sentido (agora é na Europa 
que os sonhos se concentram). À chegada, deparei-
me com um país cheio de incertezas. Nada fácil de 
retratar, impossível de o fazer com um ponto de vista 
forte. Cheguei e vi-me involuntariamente inserido 
numa equipa que viajou com um âmbito puramente 
jornalístico. Esse âmbito levou-nos a percorrer as 
linhas da frente da guerra, três campos de refugiados 
e a ir à fronteira com a Turquia retratar o dia-a-dia 
das mulheres combatentes do PKK. Estas viagens 
foram dias de intensidade num mês com inúmeros 
tempos mortos, há espera que contactos se 
estabelecessem, estacionados numa casa em Erbil, 
saindo pouco à rua por questões de segurança. Nas 
viagens em ritmo acelerado, tentei retratar a vivência 
das pessoas enquanto por elas passava (e a sua 
fragilidade que se refletia na minha).

on. Dreams, fed for generations, seemed to become 
reality. With the global financial crisis and the fall of oil 
price, the situation began to change. After the invasion 
of the territory by the self-entitled Islamic State 
(DAESH) in 2014 and the later general war, that reality 
became unbearable. What can we do in order to stop 
this? What does this mean to this people? The hope of 
those who live in the territory is now in a permanent 
becoming. People’s lives, from a millionaire owner of 
hotels to a professor in a refugee camp, lost a lot of its 
sense and hope (now it is in Europe where dreams are 
concentrated). Upon arrival, I came across a country 
full of uncertainties. Not easy to portray, impossible to 
do so with a strong point of view.
I found myself involuntarily entering a team that 
traveled on a purely journalistic context. This context 
led us to go to three front lines of the war, two refugee 
camps and to the border with Turkey, to portray the 
day-to-day life of the woman fighters of the PKK. These 
trips were days of intensity in a month with numerous 
dead time, waiting for contacts to settle, stationed in 
a house in Erbil, just staying home for safety reasons. 
On the trips, highly paced, I tried to portray the 
experience of these people as they passed by me (and 
their fragility, as reflected in mine).


