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O número de comentários no Twitómetro sobre Pedro Passos Coelho tinham vindo a cair nos
últimos dias. No entanto, ontem, num dia de campanha marcado pelo tema do aborto, o líder do
PSD disparou o número de referências para 550, num total de 1200.

2. Ram on Calderón com para José Mourinho a Hitler
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Junho também cresceram, sendo agora 32 por cento dos comentários negativos, 56 por
cento neutros e 12 por cento positivos.
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1182 leitores
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6. CNE considera que pintura da CDU nas Escadas
Monum entais de Coim bra não é ilegal
7. Passos Coelho quer reav aliar lei do aborto e
adm ite nov o referendo

Já José Sócrates reuniu 417 dos comentários, com 35 por cento de carácter negativo, 53 por
cento neutros e 12 positivos. À direita, Paulo Portas também viu o número de tweets
decrescer, mas os sentimentos negativos em relação ao líder popular cresceram para 29 por

8. China “claram ente interessada” em financiar
em préstim o a Portugal

cento. Houve ainda 58 por cento de comentários neutros e 13 por cento positivos.

9. Mladic dev erá ser transferido para Tribunal de
Haia dentro de dez dias

À esquerda, Francisco Louçã e Jerónimo de Sousa quase empataram no número de
comentários (53 e 54, respectivamente). Mas o líder comunista conseguiu empatar as
referências positivas e negativas nos 13 por cento, reunindo ainda 74 por cento de

10. Econom ista que prev iu a crise m undial defende
reestruturação da dív ida grega

comentários neutros. Já o coordenador do Bloco de Esquerda obteve 24 por cento de
comentários negativos, 65 por cento de neutros e apenas 11 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

Exclusivo Assinantes
DESTAQUE

Passos reabre polém ica sobre o
aborto ao adm itir fazer nov o
referendo
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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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