
 
 

 
LOTES VIL 

 
Ana Paula Inácio, atual responsável pela empresa e convicta que 

pode sempre melhorar, dando seguimento ao legado de Francisco 
Inácio, defensor das cargas de Inverno e Verão, por várias razões.  

A primeira, porque temos um leque abrangente de utilizadores com 
espingardas, estilos e preferências diferentes mas, principalmente, 

porque existem pólvoras que mantêm o seu comportamento perante 
temperaturas mais baixas. Contudo, a sua maioria não, registando 

uma quebra acentuada nessas condições e, ainda, se tivermos em 
conta que um cartucho varia, consideravelmente, em 10ºC, quanto 

mais se no nosso País chegamos a ter oscilações de 30ºC.  
Desta forma, nós fazemos por contrariar essa tendência com as 

denominadas cargas de Verão e Inverno. De forma a evidenciar essa 
diferença aos nossos clientes, começámos agora a distinguir o lote 

timbrado no próprio cartucho, com V - Verão (32ºC-22ºC), I - 

Inverno (≤10ºC) e L - Carga Normal (11ºC a 21ºC), seguido do 
respectivo n.º de lote, característica que prezamos pela sua unicidade 

no universo dos cartuchos. 
Porém, pretendemos não só agradar os utilizadores que gostam e 

necessitam de cargas mais fortes, mas também aqueles que 
preferem cargas mais leves e suaves e, ainda, aqueles que preferem 

uma carga intermédia e que têm uma maior preocupação em manter 
os seus cartuchos a uma temperatura e humidade intermédia 

recomendada (21ºC e 60% de Humidade). 
 

 
A colocar nas embalagens: 

 
Informamos os estimados utilizadores deste produto: 

 
PT: 

Lote V (carga mais suave - verão) = 32ºC a 22ºC 
Lote L (carga normal – primavera/outono) = 21ºC a 11ºC 

Lote I (carga mais forte – inverno) ≤ 10ºC 
 

ES: 
Lote V (carga más suave - verano) = 32°C a 22°C 

Lote L (carga normal - primavera/otoño) = 21ºC a 11ºC 
Lote I (carga fuerte - invierno) ≤ 10°C 

 
UK: 

Lot V (softer load - summer) = 90°F to 72°F 
Lot L (normal load - spring/fall) = 71ºF to 51ºF 

Lot I (stronger load - winter) ≤ 50°F 


