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2 votos

3 de 21 notícias em Política
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2. Estará a Itália finalm ente pronta para "acabar
com a era Berlusconi"?

No último fim-de-semana de campanha antes das legislativas de 5 de Junho, José Sócrates e
Francisco Louçã foram os candidatos a registar ontem mais comentários positivos no
Twitómetro.

3. Passos Coelho deixa Paulo Portas sem resposta
4. Golo do Sp. Cov ilhã aos 9 4 m inutos condena
Varzim à descida
5. Secretário de Estado francês dem ite-se depois de
escândalo sexual
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De um total de 1389 comentários, 605 foram sobre o secretário-geral socialista. Apesar de 38
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por cento serem negativos e 48 por cento neutros, Sócrates reuniu também 14 por cento de
referências positivas – a mesma percentagem registada pelo coordenador político do Bloco
de Esquerda e a mais elevada entre os candidatos às próximas eleições. Além dos 14 por
cento de tweets positivos, Francisco Louçã obteve nos 83 comentários 31 por cento de
comentários negativos e 55 por cento neutros.

ESTATÍSTICAS

547 leitores
2 comentários

7. Grécia: o país em stand-by que está a abalar a
Europa
8. FIFA suspende executiv os de topo e não inv estiga
Blatter

À direita, o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, recebeu 452 comentários, 31 por cento
dos quais negativos, 57 por cento neutros e 12 por cento positivos. Já o líder popular, Paulo
Portas, conseguiu 195 comentários, 34 por cento dos quais negativos, 55 neutros e 11
positivos.
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Por seu lado, à esquerda, o líder da CDU foi o menos comentado, com apenas 54
referências. Jerónimo de Sousa reuniu, no entanto, 41 por cento de tweets negativos, 50 por
cento de neutros e nove por cento de positivos.
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10. Cinco m il presos em casa desafogaram cadeias
nos últim os nov e anos

DESTAQUE

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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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
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Blogue sobre este artigo
Se com e ntar este a rtigo no se u blogue , o link a pare ce rá a qui.
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Assine o Público Digital a partir de 2,30 € e aceda
a todos os conteúdos exclusivos que temos para
si.
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Efe ctue o ping do se u blogue no Twingly para nós o e ncontra rm os.
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Assine o Público Digital a partir de 2,30 € euros e aceda a todos os conteúdos exclusivos que temos para si.
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Luís Silva , Lisboa. 29.05.2011 18:39
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E o Garcia Pereira?
É pena excluirem o Garcia Pereira de todas as sondagens!
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário

Anónimo , portugal. 29.05.2011 11:42

Imobiliário

merito
socrates................que pena que o Povo portugues incluindo-me a mim que tambem sou Portugues , é um povo muito ignorante ,
nao teem ideia do que na verdade significa fazer politica em portugal e seguem como cegos esta cambada de politicos sem coraçao e que
nao lhes interessa para nada a posiçao do cidadao . todos teem um argumento em comum ::::poder , mais poder , dinheiro , interesso
pessoal . desde á 37 anos que levamos porrada do P S , P S D , E C D S-PP uma vez que o povo é cego e nao consegue abrir os olhos ,
leva porrada e nao foge , deveriao sumir deste País estes politicos que se dizem defender os interesses do País quando apenas defendem
o interesso pessoal . uns de uma maneira outros de outra . em estes dias de campanha , nunca ouvi dizer a nenhum dos partidos que se ...
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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