
 

Encontre os Recursos mais úteis para o Aprendizado de 

Idiomas com bab.la – 100 Melhores Amantes de Idiomas 

2016 

(Hamburg, June 9th, 2016) temos o orgulho de anunciar o encerramento da nona edição de nossa 

tradicional competição 100 Melhores Amantes de Idiomas. TLL é uma das maiores competições 

relacionadas a idiomas do mundo e é anualmente organizada pelo portal multilinguístico online bab.la 

e o blog de cultura e idiomas Lexiophiles. O objetivo é encontrar os melhores e mais puteis blogs, 

páginas do Facebook, contas no Twitter e canais do YouTube relacionados a idiomas. Esse ano a 

empolgante competição envolveu milhares de indicados novos e antigos do mundo todo. 

Temos a honra de revelar os resultados finais. O primeiro colocado geral nesse ano foi o canal no 

YouTube Learn Dutch with Bart de Pau, que oferece lições semanais do idioma holandês.  Eles focam 

especialmente em ensinar novas palavras, gramática e pronúncia. O segundo colocado geral foi a 

página do Facebook Língua Portuguesa, dedicada a ensinar e difundir o uso do Português.     A 

popularidade da página fala por si mesma, uma vez que tem mais de 1.5 milhões de curtidas no 

Facebook. O terceiro colocado no nosso pódio foi o canal do YouTube LightSpeed Spanish. Esse canal 

posta vídeos ensinando espanhol para todos, desde iniciantes até alunos mais avançados. Os demais 

vencedores podem ser encontrados aqui: 

http://pt.bab.la/noticias/top-100-language-lovers-2016  

Esse ano os prêmios para os 10 melhores participantes foram cursos de idiomas online da Babbel e 

incríveis camisetas da ICONSPEAK. Ambos nossos parceiros em conectar pessoas com o aprendizado 

de idiomas e superar barreiras linguísticas entre diferentes culturas. 

Melhores Amantes de Idiomas é uma competição única. Ela é abrangente, focada nos usuários e 

diversificada. As indicações e votação são feitas pelos usuários, o que permite que os participantes e 

seus fãs realmente façam a diferença no resultado. É muito gratificante observar esse engajamento 

ano após ano, principalmente quando se vê que a competição aproxima pessoas de todo o mundo, 

culturas e estilos de vida, cooperando e se ajudando durante a competição na maior esportividade. 

TLL também é um ótimo método de aprendizagem de idiomas, combinando idiomas e mídia social 

para encontrar os melhores recursos! 

 

Sobre o Lexiophiles e o bab.la: 

O bab.la é um portal de línguas interativo oferecendo dicionários bilíngues, lições de vocabulário, 

quizzes, e jogos, tudo sem custo. Atualmente disponível em 28 idiomas diferentes (Inglês, Árabe, 

Esperanto, Chinês, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Hindu, 

Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, 

Espanhol, Suahíli, Sueco, Tailandês, Turco e Vietnamita). O site opera em estilo wiki, permitindo que 

usuários contribuam conteúdo e feedback. O bab.la foi fundado em 2007 por Dr. Andreas Schroeter 

e Patrick Uecker. Desde abril de 2015 o bab.la tornou-se parte da Família de Dicionários Oxford, da 

Editora da Universidade de Oxford. 

O blog de idiomas Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) é um blog afiliado do bab.la. Lexiophiles 

atua como uma fonte de informação para todos os tópicos relacionados a idiomas, tanto em 

https://www.youtube.com/user/1000DutchWords/videos
https://www.facebook.com/linguaportuguesa07/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCItcQIzzVfhAg4sKJ5iCTPw
http://pt.bab.la/noticias/top-100-language-lovers-2016
https://go.babbel.com/c016_language-lovers/default
https://iconspeak.world/
http://www.lexiophiles.com/


português quanto em línguas estrangeiras. O blog publica artigos relacionados a línguas e cultura de 

contribuintes multilíngues. 
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