
Ao redor do mundo em 100 blogs: Saíram os resultados da 

Competição dos Top 100 Blogs de Intercâmbio e 

Experiência Internacional! 

  

(Hamburgo, 20 de Fevereiro de 2014) O blog de línguas LexioPhiles e o portal de línguas 

bab.la publicaram os resultados da Competição dos Blogs de Intercâmbio e Experiência 

Internacional de 2014, também conhecida como IX14. A lista mostra os top 100 blogs sobre 

vida no estrangeiro. 

Os melhores blogs ao redor do mundo deste ano sobre experiências em outros países foram 

escolhidos em um grupo de 200 nomeações indicadas pelos leitores do LexioPhiles e 

usuários do portal bab.la. O pódio foi baseado em nossos quase 4,000 votos de usuários de 

todo o mundo – quase 1,000 votos a mais que no ano passado. 

Os Blogs Top 3 – O nome disso é mundo, NonSoloSissi e Live from Hamburg – são exemplos 

excelentes de blogs expressando as alegrias, desafios e grandes descobertas de passar 

tempo em outro país – ou até de se mudar de vez. O nome disso é mundo mostra uma 

coleção de podcasts de entrevistas com pessoas que viajaram a outros países, oferecendo 

então um caleidoscópio colorido de personalidades e estórias. NonSoloSissi é escrito por 

uma Italiana que tem vivido na Áustria por vários anos, usando seu blog para mostrar aos 

Italianos que Viena não é só sobre a Imperadora Sissi. Live from Hamburg também é escrito 

por uma Italiana, apesar de que ela escolheu a cidade Alemã de Hamburgo como sua nova 

casa – e assim pode ser descrita como a vizinha da bab.la (nossa sede também fica em 

Hamburgo). 

“Nós tivemos um alto número de blogs escritos por expatriados este ano de novo. Ao ler 

esses blogs você pode perceber rapidamente como eles são diferentes de blogs escritos 

durante um perído de tempo curto em outro país. As situações bastante diferentes às quais 

estas pessoas são submetidas fazem com que elas tenham visões bastante diversas em suas 

experiências no exterior e nas suas vidas em geral. Isso me parece fascinante de observar”, 

diz Elisa Nagel, a organizadora do projeto IX14. “Em todo caso, um ponto muito importante 

que todos os blogueiros deste Top 100 compartilham é a emoção de embarcar em uma 

aventura longe de casa. Com isto dito, eu mal posso esperar pelos participantes da 

competição do ano que vem!”  

A lista de colocados dos Top 100 Blogs de Experiência Internacional e Intercâmbio de 2014, 

incluindo um mapa Google com a localização de todos os blogueiros, pode ser encontrada a 

seguir:  

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2014 

 

Sobre o LexioPhiles e bab.la 

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2014


 

O blog de línguas LexioPhiles (www.lexiophiles.com) é afiliado do portal bab.la. O LexioPhiles 

age como uma fonte de informação para todos os tópicos envolvendo idiomas, tanto em 

Inglês quanto em outros idiomas. Ele publica artigos de seus contribuidores multilíngues 

relacionados a idiomas. 

 

bab.la (http://pt.bab.la/) é um portal de línguas interativo que oferece dicionários bilíngues, 

aulas de vocabulário, testes e jogos de idiomas gratuitamente. Atualmente disponível em 24 

idiomas diferentes (Inglês, Árabe, Mandarim, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Finlandês, 

Francês, Alemão, Hindi, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, 

Polonês, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Suahíli, Sueco e Turco), a página opera num 

modelo estilo wiki, permitindo que os usuários contribuam com conteúdo e feedback. bab.la 

foi fundado em 2007 pelo Dr. Andreas Schroeter e Patrick Uecker. 
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