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Texto linha a linha 
 
Such were the scenes that led up to dinner time.    
Tais foram/eram as cenas que levaram até a hora do jantar. 
 
As the feast began,  
Conforme o banquete iniciava 
 
King Arthur took his place on the high table.  
o Rei Arthur ocupou seu lugar na mesa alta. 
 
All around were noble knights and fair ladies,  
Todos em volta eram nobres cavaleiros e damas,  
 
and Queen Guinevere sat in their midst. 
e a rainha Guinevere sentou-se no meio deles. 
 
Silks shimmered and jewels sparkled,  
Sedas brilhavam e joias cintilavam, 
 
but the brightest gems were the queen’s shining eyes. 
mas as gemas mais resplandecentes/brilhantes eram os olhos 
brilhantes da rainha. 
 
Trumpets and drums heralded the courses.  
Trompetes e tambores proclamavam/anunciavam os cursos/pratos. 
 
I will not describe the sumptuous dishes  
Não vou descrever os pratos suntuosos 
  
that were laid before them,  
que foram colocados diante deles,  
 
as you can well imagine that no-one lacked anything.  
como você pode imaginar que não faltou nada a ninguém. 
 
 

“Led up” é o phrasal 

verb: Levaram. 

Apóstrofo S em queen 

simboliza posse. 

“courses” está se referindo 

aos pratos do banquete. 

“as” sozinho também 

pode ser como. 
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All I will note is that King Arthur sat still.  
Tudo que vou anotar/comentar é que o Rei Arthur permaneceu 
sentado. 
 
He did not lift a morsel to his mouth – 
Ele não levou um pedaço à sua boca –  
 
for it was his custom not to eat on such occasions 
pois era de seu costume não comer em tais ocasiões  
 
until he had seen, or heard tell,  
até que ele tivesse visto, ou ouvido dizer,  
 
of something wonderful –  
algo maravilhoso -  
 
and that is when I sent my creature in. 
e foi quando eu enviei minha criatura para dentro. 
 
My man rattled the door 
Meu homem sacudiu a porta 
 
and came clattering into the hall on his horse.  
e veio fazendo barulho pelo corredor em seu cavalo. 
 
He was a giant, a man mountain,  
Ele era um gigante, um homem de montanha, 
 
but although his shoulders and chest  
mas embora seus ombros e peito  
 
were as broad and square as battlements,  
fossem tão largos e quadrados quanto muralhas,  
 
his waist was boyishly slender. 
sua cintura era esbelta e juvenil. 
 
He was the biggest but also the most handsome of men.  
Ele era o maior, mas também o mais belo dos homens. 
 

A omissão da tradução do 

“of” não modifica o 

contexto apresentado. 

 “as as” significa tão quanto, não 

palavra por palavra, mas os dois 

juntos em um contexto. 

 “men” é o plural de man. 



 

 

4 
Storytelling 
 
 

Textos separados 
 
English 
 
Such were the scenes that led up to dinner time. As the feast began, 
King Arthur took his place on the high table. All around were noble 
knights and fair ladies, and Queen Guinevere sat in their midst. Silks 
shimmered and jewels sparkled, but the brightest gems were the 
queen’s shining eyes.Trumpets and drums heralded the courses. I will 
not describe the sumptuous dishes that were laid before them, as you 
can well imagine that no-one lacked anything. All I will note is that King 
Arthur sat still. He did not lift a morsel to his mouth - for it was his 
custom not to eat on such occasions until he had seen, or heard tell, of 
something wonderful - and that is when I sent my creature in. My man 
rattled the door and came clattering into the hall on his horse. He was 
a giant, a man mountain, but although his shoulders and chest were as 
broad and square as battlements, his waist was boyishly slender. He 
was the biggest but also the most handsome of men.  
 
Portuguese 
 

Tais foram as cenas que levaram até a hora do jantar. Conforme o 
banquete iniciava, o Rei Arthur ocupou seu lugar na mesa alta. Todos 
em volta eram nobres cavaleiros e damas, e a rainha Guinevere sentou-
se no meio deles.  Sedas brilhavam e joias cintilavam, mas as gemas mais 
resplandecentes eram os olhos brilhantes da rainha. Trompetes e 
tambores proclamavam os pratos. Não vou descrever os pratos 
suntuosos que foram colocados diante deles, como você pode imaginar 
que não faltou nada a ninguém. Tudo que vou comentar é que o Rei 
Arthur permaneceu sentado. Ele não levou um pedaço à sua boca - pois 
era de seu costume não comer em tais ocasiões até que ele tivesse 
visto, ou ouvido dizer, algo maravilhoso - e foi quando eu enviei minha 
criatura para dentro. Meu homem sacudiu a porta e veio fazendo 
barulho pelo corredor em seu cavalo. Ele era um gigante, um homem de 
montanha, mas embora seus ombros e peito fossem tão largos e 
quadrados quanto muralhas, sua cintura era esbelta e juvenil. Ele era o 
maior, mas também o mais belo dos homens. 


