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Vulcano apoia atleta paralímpico João Correia  

 

Lisboa, 28 de janeiro de 2015 – A Vulcano, marca portuguesa líder em soluções de água quente e 

solar térmico, acaba de estabelecer uma parceria com o atleta paralímpico português João Correia, 

com vista a apoiar o seu regresso à competição.  

 

O patrocínio da Vulcano a João Correia surge no âmbito da política de Responsabilidade Social da 

marca e pretende dotar o atleta das condições necessárias para a prática da modalidade e preparação 

ao longo da época.  

 

De acordo com Nadi Batalha, Coordenadora de Marketing da Vulcano, “a associação da marca Vulcano 

ao atleta João Correia acontece de forma natural, não só pelos feitos alcançados na sua modalidade 

desportiva, mas também pela perseverança com que enfrenta todos os desafios. A Vulcano tem 

orgulho em passar a fazer parte da história do João e poder contribuir para a persecução dos seus 

objetivos, bem como para a conquista de novos feitos e marcos importantes no desporto adaptado.”  

 

João Correia é um jovem atleta paralímpico que se tornou o primeiro e único português a conquistar 

duas medalhas internacionais para o atletismo adaptado. Depois de uma ausência prolongada, o 

principal desafio de João Correia é participar numa competição internacional antes de junho de 2015, 

contando agora com o apoio da Vulcano.  

 

 

 

Sobre a Vulcano 
 
Fundada em Portugal em 1977, a Vulcano é responsável pelo desenvolvimento, fabrico e 

comercialização de uma completa e variada gama de produtos: Esquentadores e Termoacumuladores, 

Caldeiras e Aquecimento Central, Bombas de Calor e Solar, que oferecem a melhor solução de água 

quente para consumo sanitário e para aquecimento central. Todas estas inovações são referências de 

mercado, cada uma no seu tempo mas com uma característica comum: a confiança depositada pelo 

mercado. Confiança essa que se traduz nos resultados obtidos - a liderança no mercado de 

Esquentadores, Caldeiras, e Painéis Solares Térmicos. Para os anos vindouros, a Vulcano continua a 

apostar nestes negócios, fazendo jus à sua imagem de marca"Vulcano - Soluções de Água Quente ". 

 

 
 
Contacto para informações gerais:  

info.vulcano@pt.bosch.com  
 

Contacto para imprensa:  

Vulcano 
Nadi Batalha 
Tel.: 21 850 0340  
E-mail: nadi.batalha@pt.bosch.com 
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