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Storytelling – 11 

Sir Gawain and the Green Knight 

Part 11. 
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Texto linha a linha 
Sir Gawain: 

"Good Porter! Please, be my messenger. 
"Bom Porteiro! Por favor, seja meu mensageiro.  
 
Go to the noble lord of this house. 
Vá até o nobre senhor desta casa.  
 
Tell him an errant knight is at his door, and humbly begs shelter." 
Diga a ele que um cavaleiro errante está à sua porta e humildemente 
implora abrigo." 
 
Porter: 
Porteiro: 
 
"I believe, by St. Peter,  
"Acredito, por São Pedro,  
 
that you will find a welcome within these walls." 
que você encontrará boas-vindas dentro desses muros." 

Morgan Le Fay: 

The porter was not a bad sort.  
O porteiro não era do tipo ruim.  
    
He returned soon with company 
Ele voltou logo com companhia  
 
to help the guest down from his horse. 
para ajudar o hóspede a descer do cavalo.  
 
As he stood in his resplendent armour, 
Enquanto ele estava em sua armadura resplandecente,  
 
knights and squires came out of the halls 
cavaleiros e escudeiros saíram dos corredores  
  

"Go to the" é mais uma 
clássica expressão do: inglês 
não é tradução literal e sim 
entendimento. 
 

"Sort" como substantivo é 
tipo/espécie/classe, bem 
semelhante a "kind". 
 

"came out" é o passado do 
phrasal verb "come out", no 
texto está em seu sentido 
literal: Saíram. 
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and knelt before him on the cold ground. 
e se ajoelharam diante dele no chão frio. 

Sir Gawain: 

"Please, please, noble sirs.  
"Por favor, por favor, nobres senhores.  
 
There is no need at all to kneel. 
Não há necessidade de ajoelhar-se.  
 
I am a humble knight like yourselves, 
Sou um humilde cavaleiro como vocês,  
 
 a follower of King Arthur and the round table. 
seguidor do rei Arthur e da mesa redonda. 
 
I come to your land on an errand. 
Venho à sua terra em uma missão/incubência.  
 
I must meet the one who goes 
Eu preciso encontrar aquele que atende 
 
by the name of the Knight of the Green Chapel." 
pelo nome do cavaleiro da capela verde".  

Morgan Le Fay: 

As he spoke, the noble lord of the castle stepped out. 
Conforme ele falava, o nobre senhor do castelo saiu.  
 
He was tall, broad and handsome, 
Ele era alto, largo e bonito,  
 
splendidly dressed in an ermine-lined cloak. 
esplendidamente vestido com uma capa forrada de arminho. 

Bertilak: 

"Gracious Sir Gawain. 
"Amável Sir Gawain.  

"before" nem sempre se 
refere a antes, nesse contexto 
remete a perante(diante). 
 

"yourselves" possui sua tradução 
literal como vocês mesmos. No 
contexto levamos para um português 
mais "Polido", ficando simplesmente 
vocês. 
 

"stepped out" é o passado 
do phrasal verb "step out" 
que possui diversos 
significados sendo nesse 
contexto: saiu/sair. 
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The five pointed star on your shield speaks your name. 
A estrela de cinco pontas em seu escudo fala seu nome. 
 
My own is rather less renowned – 
A minha é bem menos conhecida –  
 
though it is known well enough around these parts. 
embora seja conhecida bem  o suficiente por essas partes. 
 
I am Bertilak. You are most welcome here. 
Eu sou Bertilak. Você é muito bem-vindo aqui. 
 
Treat everything that is mine as yours! 
Trate tudo o que é meu como seu! 
 
Do with it what you wish. 
Faça com ele o que quiser/desejar. 
 
My page boys will free you from 
Meus jovens servos o libertam de  
  
your armour and bring you fine clothes. 
sua armadura e lhe trazem roupas finas. 
 
Then join us by the fire and warm your limbs." 
Então junte-se a nós pelo fogo e aqueça seus membros." 
 
[Fade up sound of fire and laughter and music] 
[dissipa-se o som de fogo, riso e música] 
 
"My lords, ladies, see I hold up my hood on my spear. 
"Meus senhores, senhoras, veja que eu seguro meu capuz na minha 
lança.  
  
I offer it as a prize to the one 
Ofereço isso como um prêmio para aquele 
  
who makes us laugh the most this Christmas!" 
que nos faz rir mais neste Natal!" 
 

"rather" significa também bastante, a 
tradução de rather less mantendo o 
entendimento no português fica: bem menos. 
 

"as" possui alguns significados 
que já trabalhamos, nesse 
contexto significa como. 
 

"page boys" é uma expressão 
antiga para jovens serventes, 
jovens servos.  
 

"hold up" é um phrasal verb com 
vários significados, no contexto 
está em seu literal: Levantar. 
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[music fades into bells] 
[a música se transforma em sinos] 
 
"It is the midnight hour. 
"É meia-noite.  
  
The monks call us to mass." 
Os monges nos chamam para a missa." 
 
[Sound of Chanting] 
[Som de cantar] 
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Textos separados 
 
English 

Sir Gawain: 

"Good Porter! Please, be my messenger. Go to the noble lord of this 
house. Tell him an errant knight is at his door, and humbly begs shelter." 

Porter: 

"I believe, by St. Peter, that you will find a welcome within these walls." 

Morgan Le Fay: 

The porter was not a bad sort. He returned soon with company to help 
the guest down from his horse. As he stood in his resplendent armour, 
knights and squires came out of the halls and knelt before him on the 
cold ground. 

Sir Gawain: 

"Please, please, noble sirs. There is no need at all to kneel. I am a humble 
knight like yourselves, a follower of King Arthur and the round table. I 
come to your land on an errand. I must meet the one who goes by the 
name of the Knight of the Green Chapel." 

Morgan Le Fay: 

As he spoke, the noble lord of the castle stepped out. He was tall, broad 
and handsome, splendidly dressed in an ermine-lined cloak. 

Bertilak: 

"Gracious Sir Gawain. The five pointed star on your shield speaks your 
name. My own is rather less renowned – though it is known well enough 
around these parts. I am Bertilak. You are most welcome here. Treat 
everything that is mine as yours! Do with it what you wish. My page 
boys will free you from your armour and bring you fine clothes. Then 
join us by the fire and warm your limbs." 
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[Fade up sound of fire and laughter and music] 

"My lords, ladies, see I hold up my hood on my spear. I offer it as a prize 
to the one who makes us laugh the most this Christmas!" 

[music fades into bells] 

"It is the midnight hour. The monks call us to mass." 

[Sound of Chanting] 

Portuguese 

Sir Gawain: 

"Bom Porteiro! Por favor, seja meu mensageiro. Vá até o nobre senhor 
desta casa. Diga a ele que um cavaleiro errante está à sua porta e 
humildemente implora abrigo." 

Porteiro: 

"Acredito, por São Pedro, que você encontrará boas-vindas dentro 
desses muros." 

Morgan Le Fay: 

O porteiro não era do tipo ruim. Ele voltou logo com companhia para 
ajudar o hóspede a descer do cavalo. Enquanto ele estava em sua 
armadura resplandecente, cavaleiros e escudeiros saíram dos 
corredores e se ajoelharam diante dele no chão frio. 

Sir Gawain: 

"Por favor, por favor, nobres senhores. Não há necessidade de 
ajoelhar-se. Sou um humilde cavaleiro como vocês, seguidor do rei 
Arthur e da mesa redonda. Venho à sua terra em uma missão. Eu 
preciso encontrar aquele que  atende pelo nome do cavaleiro da capela 
verde". 

Morgan Le Fay: 

Conforme ele falava, o nobre senhor do castelo saiu. Ele era alto, largo 
e bonito, esplendidamente vestido com uma capa forrada de arminho. 



 

 

8 
Storytelling 
 
 
Bertilak: 

"Amável Sir Gawain. A estrela de cinco pontas em seu escudo fala seu 
nome. A minha é bem menos conhecida - embora seja conhecida bem o 
suficiente por essas partes. Eu sou Bertilak. Você é muito bem-vindo 
aqui. Trate tudo o que é meu como seu ! Faça com ele o que quiser. 
Meus jovens servos o libertam de sua armadura e lhe trazem roupas 
finas. Então junte-se a nós pelo fogo e aqueça seus membros." 

[dissipa-se o som de fogo, riso e música] 

"Meus senhores, senhoras, veja que eu seguro meu capuz na minha 
lança. Ofereço isso como um prêmio para quem nos faz rir mais neste 
Natal!" 

[a música se transforma em sinos] 

"É meia-noite. Os monges nos chamam para a missa." 

[Som de cantar] 

 

 


