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Na sexta-feira, no dia que terminou com o
debate televisivo frente a Pedro Passos
Coelho, José Sócrates era o político mais
mencionado no Twitter – mas o líder do PS
e o do PSD tiveram o mesmo número de
opiniões negativas.
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Segundo os dados do Twitómetro, José Sócrates foi mencionado em 31 por cento das
mensagens dos utilizadores portugueses do Twitter que falaram de um dos cinco candidatos
dos partidos com assento parlamentar. Das 315 mensagens respeitantes a Sócrates, 31 por
cento são negativas, 13 por cento são positivas e as restantes foram classificadas como
neutras (a soma das percentagens não totaliza 100 por motivos de arredondamento).
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1455 leitores
3 comentários

Das190 mensagens que mencionam Pedro Passos Coelho, 31 por cento são negativas e 12
por cento são positivas.

Esta notícia no Facebook
49 likes
67 comentarios

Com excepção de Jerónimo de Sousa, em relação a quem todas as mensagens são
neutras, os candidatos têm sempre mais referências negativas do que positivas: Francisco
Louçã com 12 por cento e Paulo Portas com os mesmos 31 por cento que os líderes do PSD
e PS.
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