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Em pleno arranque da campanha eleitoral, apenas o líder comunista, Jerónimo de Sousa,
conseguiu ter na segunda-feira mais comentários positivos do que negativos no Twitómetro. Os
restantes líderes destacam-se pela negativa, com José Sócrates a reunir a percentagem mais
elevada de comentários negativos.
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Num total de 954 comentários, mais de metade (486) incidiram sobre o secretário-geral do
PS, José Sócrates, sendo que 28 por cento foram negativos, 59 por cento neutros e 13 por
cento positivos. Já o líder social-democrata recebeu 212 comentários, 24 por cento dos quais
negativos, 63 por cento neutros e 13 por cento positivos.

ESTATÍSTICAS

O terceiro líder mais comentado foi Paulo Portas (193), mas com 27 por cento de reacções
842 leitores
2 comentários

negativas, 60 por cento de neutras e 13 por cento de positivas. À esquerda, o líder do Bloco
de Esquerda, Francisco Louçã, recebeu 34 comentários, contra os 29 do comunista Jerónimo
de Sousa.
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No entanto, o líder do PCP foi o único a acolher mais comentários positivos (24 por cento) do
que negativos (21 por cento), recolhendo ainda 55 por cento de comentários neutros. Já
Louçã obteve 15 por cento de comentários negativos, 73 por cento de neutros e apenas 12
por cento de positivos.
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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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Jornalistas, fazedores de opinião
Os fazedores de opinião (jornalistas) são os grandes propagandiadores do PPC. O Socrates está gasto, já não vende. O virar de
poliítica não interessa aos eleitores, mas sim aos srs. jornalistas. Por isso não leio nem compro jornais, não vejo televisão, nem debates e
muito menos escutar tantos analistas fazedores de opinião bem orientada para os seus objectivos. Os Portugueses estão fartos desta
cambada... Não mostram o mundo real ao povo. Em grandes parangonas vão iludindo um povo...
Este comentário tem 0 resposta
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Se todos votassem a realidade era outra.
Ora bem! Vamos começar a eleger quem nos governa, via Tw itómetro! Isto é que era Democracia!
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