
Da Califórnia e Rio até Doha e a Prefeitura de Aichi:  

Ao redor do mundo em 100 blogs 
 
 
 
(Hamburgo, 24 de fevereiro, 2016) O portal de linguagens bab.la está feliz em anunciar os resultados 
da oitava edição da competição Top 100 Blogs Internacionais de Intercambio e Expatriados ou IX16. 
Com mais de 300 participantes de todo o mundo e 5,560 votos de usuários, o IX16 alcançou 
novamente novas alturas em termos de participantes e votos. 
 
O blog favorito dos usuários bab.la nesta edição foi Brasileiras Pelo Mundo, o blog que junta mais de 
70 colunistas expatriadas de todo o mundo. Com um pouco mais de 11% dos votos, este blog Brasileiro 
foi o vencedor claro e merecido sucessor do E-Dublin, vencedor do ano passado. Os finalistas do IX16 
são o blogueiro nômade e empreendedor filipino Aileen Adalid, e blogueiro português Felipe Morato 
Gomes. Dois verdadeiros experts em viagens: Aileen tem viajado em período integral desde que tinha 
21 anos de idade, e Felipe fez não apenas uma, mas duas voltas ao mundo! Os primeiros dez blogs no 
ranking recebem um curso online de línguas oferecido por Babbel. 
 
“A competição desde ano mostra um pouco do alcance de blogs de viagens disponíveis online, desde 
blogueiros profissionais com milhares e milhares de leitores até viajantes com blogs pessoais para 
amigos e família”, explica Brigitte van de Pas (Administradora do projeto IX16). “Os 100 blogs 
vencedores realmente cobrem todos os cantos do mundo, da América do Norte e do Sul até o Oriente 
médio e Ásia. Os nômades digitais, expatriados, estudantes de intercâmbio e viajantes mundiais são 
todos representados nesta lista, todos que gostam de ler sobre viver fora e viagens definitiv amente 
vão achar alguns blogs de seu gosto no bab.la IX16”.  
 
O ranking final para o Top 100 Blogs Internacionais de Intercambio e Expatriados 2016, incluindo um 
mapa no Google com a localização de todos os blogueiros que chegaram no Top 100 pode ser 
encontrado aqui: 
 
http://pt.bab.la/noticias/top-100-international-exchange-experience-blogs-2016  
 
Sobre bab.la:  
Bab.la (http://bab.la/) é um portal interativo de línguas que oferece dicionários bilíngues, lições de 
vocabulário, testes de linguagem, e jogos de linguagem todos de graça. Atualmente disponível em 28 
línguas diferentes (Inglês, Arábico, Chinês, Tcheco, Dinamarquês, Esperanto, Finlandês, Francês, 
Alemão, Grego, Hindu, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polonês, 
Português, Romano, Russo, Espanhol, Suaíli, Sueco, Tailandês, Turco e Vietnamita), o site opera em 
um estilo wiki, permitindo aos usuários contribuir com conteúdo e feedback. bab.la foi fundado em 
2007 pelo Dr. Andreas Schroeter e Patrick Uecker. Desde Abril 2015, bab.la tem sido parte da família 
de dicionários Oxford, na Oxford University Press. 
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