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Durante o dia de ontem, os únicos dois
líderes partidários que originaram mais
comentários positivos que negativos no
Twitter foram Jerónimo de Sousa, cabeça
de lista pela CDU, e Paulo Portas, do CDSPP.
+ Lidas + Comentadas
Sócrates foi o mais comentado e recolheu 9 por cento de comentários
positivos contra 34 por cento de comentários negativos (DR)

+ Partilhadas
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1. Gritos e confusão à porta de alm oço do PS
2. Ham za, de 1 3 anos, torturado e m orto pelo
regim e, é o rosto da rev olução síria
3. Professor fazia-se passar por m ulher na Internet
para conquistar outros hom ens
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Jerónimo obteve 22 por cento de comentários positivos contra 14 por cento negativos, ao
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0
Share

passo que Portas conquistou 22 por cento de comentários positivos contra 17 negativos
(num total de 213 tweets).

320 leitores
2 comentários

5. Bandeiras do PS abafam protestos em Caneças
6. Espancam ento entre fuzileiros v aleu castigo de
cinco dias

Como já tem sido habitual, os cabeças de lista do PS e PSD obtiveram ambos mais
comentários negativos que positivos.

ESTATÍSTICAS

4. Com issão Europeia lev anta o alerta sobre pepinos
espanhóis

José Sócrates foi o mais comentado (563 tweets, o que equivale a uma percentagem de 51,2
por cento de um total de 1100 mensagens) e recolheu 9 por cento de comentários positivos
contra 34 por cento de comentários negativos.
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7. Silv io Berlusconi deixa am eaça à oposição: "v ão-se
arrepender" de ter ganho as m unicipais
8. Obras de Paula Rego na Internet em alta
resolução
9. Av ião da Ry anair aterra de em ergência no Porto

Pedro Passos Coelho (com um total de 233 tweets) obteve 10 por cento de comentários
positivos, contra 29 por cento de comentários negativos.
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Finalmente, Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda, obteve a mesma percentagem de
comentários positivos e negativos: 20%, num total de 49 tweets.

10. Perto de 2 500 jov ens são infectados pelo HIV por
dia

Exclusivo Assinantes

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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Escrever Comentário
João Malheiro , V:N.de Famalicão. 31.05.2011 22:28

na Figueira

SONDAGENS
Não há dúvida que as sondagens servem os partidos dos donos dos jornais. Quanto às notícias sobre BE e CDU, de facto, são
pouco menos que miseráveis. Queixa-se a imprensa que os partidos tratam mal os eleitores e quando os candidatos do BE e CDU falam de
assuntos sérios, como é seu costume, ou não passam o que eles dizem ou apoucam o assunto. É lindo ver os homens das televisões à
cata de rostos velhos nos comícios da CDU para exibir. Pobres diabos que não possuem dignidade nenhuma. O dono deles é que sabe, não
é jornalistas, isto é, jornaleiros..
Este comentário tem 0 resposta

Responder a este comentário

Junglo , Cool. 31.05.2011 08:49

A ver a escolha
A comunicação social está minada de maus vícios. Falam sem se cansar de ps e psd. Quando falam de cdu e be, fogem
rapidamente do que interessa e falam do desinteressante. Desinteressante é o jornalismo que pagamos em Portugal. Desinteressante é o
jornalismo viciado. Desinteressante é a parcialidade que vive o nosso jornalismo. Desinteressante são as noticias que nos entram pela
porta a cada dia. Desinteressante é o mundo viciado em gente com medo. Liberdade, educação, cultura, precisa-se.
Este comentário tem 0 resposta
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critérios para publicação de comentários dos leitores

Título
Restam 800 caracteres

Texto

Portas Procura por Portas? Consulte preços.
Ligue Grátis! pai.pt/portigradeportasegradeslda
Reparações ao domicilio Loja aberta ao publico
Acasamais 24horas www.acasamais.net
Hörmann Portugal Portas e Automatismos de
Garagem e Industrial www.hormann.pt Coisas Encontre Aqui Coloque Classificados Grátis com
as Coisas que Quiser Inserir no Coisas
www.coisas.com

Imobiliário
Nome
Localidade, País

Email
Anónimo

ENVIAR

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.

Carga e Transportes
A PARTIR DE QUARTA-FEIRA, DIA 1

Gefco Portugal muda de instalações
JOSÉ ANTÓNIO BARROS E NOGUEIRA LEITE ASSINAM
TERÇA-FEIRA

AEP e Oceano XXI celebram protocolo antes
do Fórum do Mar
DESDE 19 DE MAIO

Porto de Setúbal ligado directamente às Autoestradas
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Sapo a5 Tire o melhor partido da internet no seu telemóvel. Compre já! www.tmn.pt Quer Net em todo o lado? Adira
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