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UMA VEZ ANTES QUE EU MORRA 
 

 

 
É isso mesmo que você está pensando (e é só 
por isso que a Ursula Andress está no elenco). 
Quando os japoneses invadem as Filipinas, um 
grupo de militares e a noiva de um deles são pe-
gos de surpresa longe de Manila e tentam passar 
pelas linhas japonesas para chegar à cidade. 
O que poderia ser um argumento interessante 
para um bom filme acaba servindo de pano de 
fundo para você tentar adivinhar quem vai “pegar” 
a protagonista. Já Andress (que certa vez foi ape-
lidada pela imprensa de “Ursula Undress”), não 
tendo muito o que fazer num filme de guerra, 
chama mais atenção ao exibir suas formas atra-
vés de roupas anacrônicas molhadas. Por conta 
disso, e como ela é a protagonista, a direção re-
sultou tênue, com um roteiro cheio de incoerên-
cias: o que estavam fazendo aqueles oficiais be-
bendo num clube com os japoneses chegando? 
Por que ninguém acreditou quando lhes foi dito 
que os japoneses estavam chegando? Por que 
no final resolveram atacar os japoneses se eles 
queriam era fugir? Destaque para o desempenho 
de Richard Jaeckel como um soldado que acabou 
ensandecido pelo combate.  
Enfim, este filme é um completo desperdício de 
tempo para quem esteja procurando um drama 
sério sobre a invasão das Filipinas de 1941-42. 
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CURIOSIDADES:  

- John Derek e Ursula Andress se separaram pouco depois da produção e se divorciaram 
em abril de 1966, um ano antes do lançamento do filme. Houve rumores de que Andress e 
Ron Ely tiveram um caso durante as filmagens. 

- O filme foi gravado durante o verão de 1964, mas não foi liberado até o início de 1967. 

- John Derek serviu no Exército dos EUA nas Filipinas no final da 2ª Guerra Mundial. 

- Jock Mahoney (o major) estrelou “Tarzan vai à Índia” (1962). Após o lançamento deste 
filme, Ron Ely estrelou a série de TV “Tarzan” (1966-1968). 

- Ursula Andress e Richard Jaeckel já haviam contracenado em “4 Heróis do Texas” (1963). 

- No Brasil, este filme foi lançado com o nome de “Chamas da Paixão” (ridículo). 

 

FUROS:  

- Pendurar um círculo vermelho em um tanque Sherman (que nem existia em 1941) não o 
torna japonês! 

- Custer (Jaeckel) corta as mangas da camisa, o que na ocasião seria considerado uma 
irregularidade séria, mas ninguém se importa com isso. 

- Alex (Andress) mantém a sua roupa limpa e bem passada depois de passar por caminhos 
de barro, mato e saltar em rios. É fantástico. 

- Na capa do DVD, Ron Eli está usando um uniforme camuflado e portando um fuzil M16A2 
(que só entrou em serviço em 1983), tudo absolutamente nada a ver com o filme. 

 


