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Twitómetro XIII: Nenhum líder político obteve ontem
maioria de comentários positivos
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Durante o dia de ontem, nenhum líder
partidário obteve uma maioria de
comentários positivos. Jerónimo de Sousa
foi o único que conseguiu um empate: nove
por cento de mensagens de apoio no Twitter
e outros nove por cento de comentários
negativos.
+ Lidas + Comentadas
Como já tem sido habitual, os cabeças de lista do PS e PSD reuniram o
maior número de comentários (DR)
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4. Com issão Europeia lev anta o alerta sobre pepinos
espanhóis
5. Bandeiras do PS abafam protestos em Caneças

José Sócrates foi o mais comentado (428 tweets, o que equivale a uma percentagem de 49,8
por cento de um total de 859 mensagens) e recolheu 9 por cento de comentários positivos
contra 28 por cento de comentários negativos.
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Pedro Passos Coelho (com um total de 233 tweets) obteve 16 por cento de comentários
positivos, contra 22 por cento de comentários negativos.
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O líder do CDS-PP, Paulo Portas (total de 120 tweets), depois de ter reunido mais
comentários positivos que negativos nos dois últimos dias, inverteu agora a tendência,

9. Av ião da Ry anair aterra de em ergência no Porto
10. Perto de 2 500 jov ens são infectados pelo HIV por
dia

reunindo uma maioria de 30% de comentários negativos contra 23% de comentários
positivos.
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Finalmente, Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda, obteve 16% de comentários positivos
contra 22% de comentários negativos.

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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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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