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Texto linha a linha 
 
The most famous among the Britons is Arthur, their King.  
O mais famoso entre (escutar Dialogando – 02 – Between and Among) 
os britânicos é Arthur, o rei deles. 
 
But the noblest, the knight who perfectly combines 
Mas o mais nobre, o cavaleiro que combina perfeitamente 
 
courtesy and valour –  
cortesia e bravura -  
 
whose every word, whose every gesture,  
cuja cada palavra, cujos (omissão do signifcado de every não interfere 
no entendimento) gestos  
 
is governed by the courtly code of chivalry,  
são governados pelo código da cavalaria da corte,  
 
is not the king himself, but his nephew, Sir Gawain.  
não é o próprio rei, mas seu sobrinho, Sir Gawain. 
 
If he can not pass the test that I set, then no man can.  
Se ele não pode passar no teste que eu determinei, então nenhum 
homem pode.  
 
It is Christmas.  
É natal.  
 
Picture the splendid scene at Camelot Castle.  
Imagine (Picture que significa fotografia também pode ser usado para 
imaginar graficamente) a esplêndida cena no Castelo de Camelot. 
 
The lords and ladies who gather at Arthur’s court  
Os senhores e senhoras que se reúnem na corte de Arthur (O apóstrofo 
s em Arthur’s traz a ideia de posse) 
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are the best in the kingdom.  
são os melhores do reino.  
 
The men are handsome, the women are pretty –  
Os homens (atenção do plural de man) belos/bonitos, as mulheres 
(atenção do plural de woman)  são encantadoras/lindas –  
 
and all are carefree and gay.  
e todos são despreocupados e joviais/alegres. 
 
They celebrate the festive season 
Eles celebram a temporada festiva  
 
with games and jousting, dancing and carol singing.  
com jogos e justas (esporte de disputas entre cavaleiros), dançando e 
cantando canções religiosas.  
 
You can hear their noisy noels from ten miles away.  
Você pode ouvir seus barulhentos noéis a dez milhas de distância. 
 
For a full fifteen days they celebrate,  
Por quinze dias inteiros eles celebram, 
 
until at last a shiny New Year is about to be born.  
até que finalmente um brilhante Ano Novo está prestes a nascer.  
 
After Mass in the chapel,  
Depois da Missa na capela,  
 
the noble lords hold up New Year gifts in their hands.  
os nobres senhores seguram (Phrasal Verb) presentes de Ano Novo em 
suas mãos. 
 
The ladies play guessing games for the prizes,  

As senhoras jogam jogos de adivinhação para os prêmios  
 
and laugh out loud even when they lose and have to forfeit a kiss. 

e riem alto mesmo quando perdem e têm que perder um beijo (no 

sentido de terêm que dar um beijo). 
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Textos separados 
 
English 
 
The most famous among the Britons is Arthur, their King. But the 
noblest, the knight who perfectly combines courtesy and valour - 
whose every word, whose every gesture, is governed by the courtly 
code of chivalry, is not the king himself, but his nephew, Sir Gawain. If 
he can not pass the test that I set, then no man can. It is Christmas. 
Picture the splendid scene at Camelot Castle. The lords and ladies who 
gather at Arthur’s court are the best in the kingdom. The men are 
handsome, the women are pretty - and all are carefree and gay. They 
celebrate the festive season with games and jousting, dancing and carol 
singing. You can hear their noisy noels from ten miles away. For a full 
fifteen days they celebrate, until at last a shiny New Year is about to be 
born. After Mass in the chapel, the noble lords hold up New Year gifts 
in their hands. The ladies play guessing games for the prizes, and laugh 
out loud even when they lose and have to forfeit a kiss. 
 
Portuguese 
 

O mais famoso entre os britânicos é Arthur, o rei deles. Mas o mais 

nobre, o cavaleiro que combina perfeitamente cortesia e bravura - cuja 

cada palavra, cujos gestos são governados pelo código da cavalaria da 

corte, não é o próprio rei, mas seu sobrinho, Sir Gawain. Se ele não pode 

passar no teste que eu determinei, então nenhum homem pode. É natal. 

Imagine a esplêndida cena no Castelo de Camelot. Os senhores e 

senhoras que se reúnem na corte de Arthur são os melhores do reino. 

Os homens belos, as mulheres são encantadoras - e todos são 

despreocupados e joviais. Eles celebram a temporada festiva com jogos 

e justas, dançando e cantando canções religiosas. Você pode ouvir seus 

barulhentos noéis a dez milhas de distância. Por quinze dias inteiros 

eles celebram, até que finalmente um brilhante Ano Novo está prestes 

a nascer. Depois da Missa na capela, os nobres senhores seguram 

presentes de Ano Novo em suas mãos. As senhoras jogam jogos de 

adivinhação para os prêmios e riem alto mesmo quando perdem e têm 

que perder um beijo. 
 


