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Falou-se mais de Portas, falou-se melhor de
Passos
26 de Maio de 2011, 08:15

O líder do PS, José Sócrates, que tem de forma continuada reunido acima de
45-50% do total de referências apurado pelo Twitómetro, registou ontem
um número de menções abaixo dos 40% (39,8%). O grande beneficiado na
vertente inversa - mais tweets produzidos - foi Paulo Portas.
Ou seja, na twitosfera, em valores relativos, falou-se menos de Sócrates e mais de Portas. Quanto a Passos
Coelho, melhorou significativamente o balanço entre menções positivas e negativas. No que toca ao sentimento
dominante, é mesmo Passos Coelho quem mais melhora de dia 24 para ontem. Duplica a percentagem de
referências positivas de 8 para 16% e reduz a percentagem de referências negativas de 25 para 20%.
Sobre Portas, não só se falou mais dele que a média dos últimos dias, como se falou mais no sentido positivo do
que negativo. Portas mantém a percentagem de referências negativas do dia anterior (26%, mas acrescenta mais
três pontos nas referências positivas (de 13% para 16%).
Sócrates regista uma evolução positiva de 15 para 17% nas menções positivas, sendo que progride de forma
idêntica nas negativas (28% e 30% respectivamente). Louçã também sobe no número de referências (de 5,1%
para 8,3%), mas baixa significativamente nas referências positivas (de 27% para 8%), não sendo acompanhadas
a ritmo idêntico pelas menções negativas (que passam de 18% no dia 24 para 16% ontem).
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Jerónimo de Sousa que tem mantido resultados semelhantes de dia para dia, registou ontem um acentuado
aumento de comentários negativos (de 11% para 31%), ao mesmo tempo que os comentários positivos descem
de 15% para 6%. O episódio na Universidade de Coimbra e a sua mediatização poderá ajudar a explicar estes
resultados,
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

Um gosto. Regista-te para veres aquilo de que os teus amigos gostam.
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fmpt
Sócrates representa o PS, logo, o PS merece perder as eleições,
Se Sócrates fosse do PSD ou de outro partido qualquer diria o
mesmo. Portanto, na minha opinião, os portugueses deveriam pôr
de lado a cegueira partidária e analisar os últimos 6 anos deste
governo socialista. Os resultados foram bons? Votar neste PS
Socrático é votar contra o bem de Portugal.
0 Respostas Responder

SOCRETINO
Quando oiço Socrates e PS fico estarrecido....como foi possivel o
PSD fazer isto a Portugal com a sua governação incompetente! O
PSD que governou 2 anos nos últimos 16 é o principal culpado da
actual situação! Foram precisos 14 anos de PS para resolver o
desgoverno do PSD,e, acredite-se que ainda à muito por fazer,
tendo em conta a situação de Portugal! Estes tipos do PSD são
mesmo MAUS! Ainda bem que existe o PS para tirar Portugal da
banca rota!!!!
0 Respostas Responder
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Votação: 0

Francisco
"Sócrates está no topo da pirâmide dos que dão cabo disto." Em
entrevista ao «Jornal de Negócios», Henrique Neto, histórico do
PS, recorda que da primeira vez que viu Sócrates discursar
pensou: «Este gajo não percebe nada disto». «Mas ele falava com
aquela propriedade com que ainda hoje fala sobre aquilo que não
sabe», adianta e recorda-se de pensar a seguir: «Este gajo é um
aldrabão. É um vendedor de automóveis». «Sempre achei que o
PS entregue a um tipo como Sócrates só podia dar asneira»,
adiantou. O histórico socialista diz que o primeiro-ministro «tem
três qualidades, ou defeitos: autoridade, poder, ignorância. E fala
mentira». «Não tenho nada contra José Sócrates. Se ele se
limitasse a ser um vendedor de automóveis. Mas ele é primeiroministro e está a dar cabo do meu país. Não é o único, mas é o
mais importante de todos», considera Henrique Neto. Pesquisem
no google se não acreditam
0 Respostas Responder
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pedro
já não se pode ouvir falar em previsões. O que conta são os
resultados das eleições no dia 05 de Junho.

0 Respostas Responder

Votação: 0

os descontentes, são funcionários públicos porque alguns tachos
se acabaram mas muitos outros se vira a acabar.

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

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
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Sócrates considera "praticamente impossível" cenário de um partido com maioria absoluta Qua, 25 Mai
2011 às 22:15
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