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Twitómetro VI: Passos Coelho é o candidato com menos
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Apesar de José Sócrates continuar a ser o candidato às legislativas de 5 de Junho mais
comentado no Twitómetro, Pedro Passos Coelho é o líder com a percentagem mais elevada de
comentários negativos.

Na terça-feira, de um total de 955 comentários, 525 (55 por cento) diziam respeito ao
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secretário-geral do PS. No entanto, destes apenas 15 por cento eram positivos, 57 por cento
neutros e 28 por cento negativos. Já o presidente social-democrata reuniu 224 tweets (23,5
por cento), mas foi o candidato com menos comentários positivos (oito por cento), tendo
recebido 67 por cento de comentários neutros e 25 de negativos.
À direita, Paulo Portas conseguiu 130 referências, 26 por cento das quais negativas, 61 por
cento neutras e 13 por cento positivas. Uma vez mais, entre os menos referidos estão
Francisco Louçã e Jerónimo de Sousa. O líder bloquista obteve apenas 49 comentários, mas
foi o que conseguiu uma melhor percentagem de referências positivas (27), registando ainda
55 por cento de comentários neutros e 18 por cento de negativos. Por último, o dirigente
comunista reuniu 27 comentários, 11 por cento dos quais negativos, 74 neutros e 15
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O Twitómetro resulta da colaboração de equipas da Universidades de Lisboa (do laboratório
LASIGE), da Universidade do Porto (da Faculdade de Engenharia e do laboratório LIIAC), do
Centro de Investigação Media e Jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, dos Labs SAPO
(do portal Sapo) e do PÚBLICO. A ferramenta foi construída no âmbito de um projecto de
investigação em jornalismo computacional, apoiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia, ao abrigo do programa UTAustin-Portugal.
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d p , Portugal. 25.05.2011 14:35

ao fazedor desta noticia
sera que a sua capacidade jornalistica nao lhe concede uma maior visao e descernimente,quanto ao conteude,nao creio que
possa haver uma referencia exata sobre este tema, quando o mesmo e tirado de um blogue da internet, pergunto!!! qual seria a estatistica
se todos fossem simpatizantes de um dos partidos.!!!! tretas jornalisticas estas.
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário

Luis , Almada. 25.05.2011 14:10

Com um idiota perigoso a prometer destruir
...Segurança Social, Educação e Saúde universais onde está o espanto de ser o mais criticado? Há é que esclarecer que
também merecem o primeiro lugar Portas e Sócrates porque os três assinaram o acordo da troika e os três têm o mesmo programa
desgraçado.
Este comentário tem 0 resposta

Carga e Transportes

Responder a este comentário
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Anónimo , porto. 25.05.2011 12:03

A lógica dos protegidos

DESDE 11 DE MAIO

É natural,não hão-de faltar «tw itólogos» a querem proteger o seu ídolo ou melhor dizendo o garante do seu ganha
pão.Infelizmente estámos cheios de pessoas e apêndices que ao ver o seu tacho furado têm que arranjar maneira de o consertar e então
há mandar para oTw itter comentários favoraveis para que os «ceguetas» ainda vejam nesta aberração o «ideal português».
Este comentário tem 0 resposta
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I Fórum A tlântico dia 23 no Museu Marítimo
de Ilhav o

J. D. , Braga. 25.05.2011 12:00

JORNALISMO TENDENCIOSO E PARCIAL
O título desta notícia demonstra a parcialidade a favor do PS que este jornal vem demonstrando descaradamente nas suas
notícias. O que lhes interessa dizer é que foi o que teve menos comentários positivos, mas não lhes interessa dizer que Sócrates teve o
triplo de comentários negativos de Passos Coelho. E mesmo em percentagem o Sócrates teve mais comentários negativos do que o Coelho.
Por outro lado a esmagadora maioria dos comentários dizem ser neutros o que tendo em conta a forma tendenciosa como apresentam a
notícia me leva a crer que nesses neutros estarão muitos que dizem mal do Sócrates e muitos que dizem bem do Passos Coelho. Tende
vergonha na cara e começai a ser profissionais sérios porque senão vou deixar de ler este jornal de propaganda socialista encapotada.
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário

Anónimo , Lx. 25.05.2011 10:40

Alterem o subtítulo da notícia!
Que PPC seja o político com menos comentários positivos tudo bem. Mas não é o com mais comentários negativos, que é o que
diz o subtítulo. Os 28% de Sócrates batem os 25% de PPC! Decidam-se...
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário

Anónimo , lisboa. 25.05.2011 10:21

E porquê?
. O Passos compara administrar uma empresa com governar o país. Parece-lhe a mesma coisa. . O Passos não demonstra
preocupações sociais. A estratégia é os trabalhadores trabalharem e quando aos patrões não convir, despedir os trabalhadores. . Votar
no Passos é votar no Paulo Portas. O que o Paulo Portas diz é "Os portugueses que não querem trabalhar levam um vale para comprar
arroz." Até parece que 99% dos portugueses sem trabalho não querem trabalhar! Que insenatez. . O Passos demagogo pretende acabar
com o Ministério da Cultura! De facto a ignorância e a falta de cultura é o maior aliado do subdesenvolvimento. E para não falar que
derrubou o governo para depois fazer uma campanha a defender as medidas do anterior governo!!! É estranho haver poucos comentários
positivos, não é?
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário

João , Inglaterra. 25.05.2011 09:12

Palhaçada de notícia!
Com dezenas de jotinhas das mais diversas cores a desfilar pelo universo dos blogs, tw itters e afins qualquer análise a estes
"resultados" é extremamente condicionada... Por favor, dediquem-se a escrever notícias com alguma relevância e deixem-se de contribuir
para este marasmo que é a comunicação social nacional.
Este comentário tem 0 resposta
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Todos os comentários desta página são publicados após edição. Tendo em conta o elevado número de comentários recebidos, pode
demorar algum tempo até que a sua mensagem seja publicada. Apenas serão publicados os comentários que respeitam os nossos critérios
de publicação. O seu IP não será divulgado, mas ficará registado na nossa base de dados.
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