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Sócrates com twitosfera mais favorável no
arranque da campanha
23 de Maio de 2011, 10:55

No primeiro dia oficial de campanha eleitoral, a twitosfera foi mais
benevolente com José Sócrates do que com Pedro Passos Coelho.
O líder socialista continua a ser aquele que recebe mais
referências (46%, o equivalente a 436 em 957 tweets), mas
a surpresa vem no aumento de menções positivas que foram,
à data de ontem, 17% contra 25% negativas. Uma melhoria
face ao dia anterior em que Sócrates registara 36% de
menções negativas e 14% de positivas, mas sobretudo uma
descolagem de Passos Coelho que se fica pelos 15% de
referências positivas e obtém 33% negativas (um
agravamento face aos 30% do dia anterior).
O líder social-democrata regista 27% dos tweets, 255 em 957. O tema dos feriados, na berlinda no primeiro dia
de campanha eleitoral, e sempre um tema polémico para a opinião pública, poderá ter sido um dos factores que
explica este movimento. Sendo certo que o dia foi fértil em declarações: Passos afirmou querer reduzir os
feriados e Sócrates revelou que aceita o líder social-democrata e o líder centrista como ministros do seu
governo.
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Paulo Portas é, precisamente, o líder que regista melhores resultados no Twitómetro de ontem, pelo menos a
avaliar pela expressão de menções positivas. Dos 161 de tweets que lhe são afectos, 17% do total, Portas
reúne 23% de referências favoráveis e apenas 14% desfavoráveis.
Com 8 % dos tweets, num total de 80, Louçã equilibrou referências positivas e negativas - 11% e 10%
respectivamente, e reduz substancialmente o valor de "sentimento negativo" da véspera que envolvia 27% das
menções. Jerónimo de Sousa com apenas 3% das referências globais, regista 16% de sentido positivo face a
4% de sentido negativo.
O Twitómetro é um instrumento que resulta da colaboração das equipas da Universidades de Lisboa
(LASIGE), Universidade do Porto (FEUP e LIACC), Universidade Nova de Lisboa (ICMJ), Labs SAPO e
Público no âmbito do projecto de investigação REACTION em jornalismo computacional. O projecto é
apoiado pela FCT, no âmbito do programa UTAustin-Portugal.
@ SAPO

Gosto

44 gostos. Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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POLITICOS DE MERD@
COMUNISMO??? digam-me um país COMUNISTA que não
tenha sido um fiasco para os TRABALHADORES. O dito
partido dos trabalhadores, é aquele com a ideologia onde os
trabalhadores mais vivem na miséria. BLOCO DE ESQUERDA?
Esqueçam, é um partido demagogo, do contra, que vive das
franjas marginais da sociedade,,,,ABORTO, MARICAS,
DROGA. Ora como esses já conseguiram os seus objectivos ao
BLOCO DO LOUCINHAS não resta mais do que dizer
bacoradas IMPRATICAVEIS, uma ideologia populista, irrealista,
absurda. PAÇOS COELHO???? Deus nos livre deste aprendiz
de feiticieiro...Socrates???? o Pinoquio ao pé dele não mentia
PAULO PORTAS......aí está o homem,,,,que defende quem é
contra os rsi OU SEJA O RENDIMENTO DOS CIGANOS
QUE NÃO PRODUZEM EM PAIS NENHUM EM QUE SE
INSTALAM E VIVEM APENAS E SÓ DE SUGAR OS
ESTADOS ONDE VIVEM. O HOMEM QUE FALA EM
SEGURANÇA....QUE FALA NA AGRICULTURA.....é o
legislativas.sapo.pt/…/1154551.html
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UNICO QUE VALE A PENA VOTAR...Mas......esperem lá
,,,O GAIJO ABOTUOU-SE COM DINHEIRO DOS
SUBMARINOS..politicos DE MERD@
1 Resposta Responder

lUSA
Realmente há Portugueses q são como os burros qt mais carga
botam nele mais contente ele fica... Assim são os Portugueses
Sócratistas q qt mais me bates mais gosto de ti!!! Realmente é
muita BURRICE...
0 Respostas Responder

nano
foi pedir dinheiro emprestado ao estrangeiro para gastar nos
comicios

0 Respostas Responder

Manuel Silva
Isto ñ pod ser verdad! O Sr. Socrats conduziu o país para a maior
taxa d desemprego dos últimos 80 anos, perto d 700 mil pessoas
estão desempregadas! Tds os dias mais d 60 empresas fecham as
portas (empregos a perder-s)! O Governo apresentou 4 PECs
num ano e ñ resolveu a crise (a Espanha com 1 recuperou a
confiança dos mercados)! A dívida pública duplicou e, hoje,
Portugal tem o maior endividamento externo da sua história! Na
saúd faltam médicos (como é o meu caso à + d 6 meses). Os
jovens (q é o meu caso) ñ têm oportunidads e as familias estão
sem rendiments... A segurança social só tem dinheiro pra pagar as
reformas, pensões, etc. por mais 25 anos, ou seja, os jovens
descontam para depois nd receber!! Depois d ter conduzido o
país a isto, a sua popularidad aumenta??? ñ posso acreditar! Para
onde vamos Portugal???
1 Resposta Responder

Zazazummm
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Eu acho é graça ás pessoas não conseguirem ver que entre o
Passos e o Socrates não há diferença nenhuma,aquilo é tudo a
mesma politica,desde o 25 de Abril que se revezam no poder e a
musica é sempre a mesma,quem tiver duvidas entre os dois,bem
póde fazer anani ananão no boletim de voto e no que calhar fazer
o X,se mudar só mudam as moscas.
0 Respostas Responder
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Sabendo que a Banca é Dona e
Senhora das nossas casas, empresas,
carros, influência mercados e politicos,
porque em lugar de elegermos partidos
ã l
5 votos
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Últimas SIC
Portugal recebe a 1 de Junho segunda tranche da ajuda no valor de 4,75 mil milhões de euros Qui, 26
Mai 2011 às 07:56
Marques Mendes diz que é Passos ou Sócrates, não há "3 via" Qui, 26 Mai 2011 às 00:00
Sócrates considera "praticamente impossível" cenário de um partido com maioria absoluta Qua, 25 Mai
2011 às 22:15
Parlamento Global
Campanha
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O SAPO é uma marca e um motor de busca criado na Universidade de Aveiro.
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