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RITA OU RITO? / 1928 
 

Um filme de Reinaldo Ferreira 
 

Realização e Argumento: Reinaldo Ferreira / Fotografia: Maurice  Laumann / 
Intérpretes: Alves da Costa, Fernanda de Sousa, Alexandre Amores, Alberto 
Miranda. 
 
Produção: Reinaldo Ferreira (Reporter X Film)/ Duração: 41 minutos a 18 
imagens por segundo / Inédito comercialmente. 
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Rita ou Rito? foi a segunda incursão cinematográfica do lendário Repórter X, 
figura graúda do jornalismo e da boémia portista dos anos 20, depois de Táxi 
9297. Mas enquanto este ainda teve a sua estreia, no próprio ano em que foi feito, 
1927, no então popular cinema Olympia, Rita ou Rito? teve o destino de muitos 
outros filmes que se fizeram depois do 25 de Abril: um conhecimento 
circunstancial, sessões para amigos e, mais tarde, na Cinemateca (salvo erro teve 
também passagem na RTP no antigo “Museu do Cinema” coordenado por 
António Lopes Ribeiro). É pena que tal tenha acontecido (se de facto assim foi, 
mas não existe qualquer pista de uma exibição comercial do filme) porque Rita 
ou Rito? apesar das suas fragilidades é bem mais interessante que o primeiro.  
 
Um e outro inspiram-se em casos reais, a que Reinaldo Ferreira esteve, 
naturalmente, atento. O Táxi 9297 no então recente assassinato de uma 
conhecida actriz, o que talvez explique a sua carreira comercial, e Rita ou Rito? 
num “fait-divers” passado em Aveiro sobre uma troca de sexos (como esclarece 
M. Félix Ribeiro). Seja certo ou não, para o caso pouco importa. O que interessa 
é que Rito ou Rita? tem um argumento particularmente insólito para o cinema 
que por cá se fazia, e é um testemunho bastante curioso de costumes nacionais 
nos “anos loucos”, como se chamou à década pelo mundo fora (pelo menos nos 
EUA, França e Alemanha) e que por cá também se manifestava nalguns 
comportamentos, e uma certa liberdade de espírito criativo e de moral como 
algumas memórias e estudos da época nos vêm revelando, e que um provinciano 
ditador se encarregou de abafar. 
 
O tema do travesti não trazia nada de novo. O burlesco americano estava cheio 
de exemplos do género, sendo um dos mais famosos o A Woman de Charles 



Chaplin. A curiosidade de Rita ou Rito? é trazê-lo à baila para o cinema 
português e, ao mesmo tempo, insinuar uma forte carga erótica e uma muito 
pouco ambígua homossexualidade. É claro que tal é feito praticamente ao nível 
da caricatura, por vezes forçada e sem gosto, mas isso é já questão de (falta de) 
saber e talento do autor: a explícita atracção da “dra.” Pílulas por Rita e a 
tentativa de sedução. Por outro lado ficam no ar certas insinuações que 
facilmente se subentendem: Rito fica toda a noite no quarto da namorada e não é 
preciso ser muito sagaz para se compreender que o que se passa entre os dois vai 
além da conversa. Por outro lado, e apesar do ar tosco da construção do filme, 
alguns momentos revelam alguma imaginação burlesca, um toque de 
modernismo, se não mesmo de surrealismo (a sequência da cabeça de vitela que 
serve de “chapéu” ao velho coronel). Todos estes elementos justificam um certo 
interesse por esta obra que marca o fim da efémera carreira cinematográfica de 
Reinaldo Ferreira. 
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