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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 

Aviso

Protecção de Marca

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 

211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 

13 de Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de 

registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso, começa a contar o prazo de dois 

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/170182

[220]  Data de pedido : 2020/06/22

[730]  Requerente : CHATEAU NARDOU

  Endereço : 1 Lieu dit Nardou, 33570 Tayac, Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174459

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sutiãs adesivos; alvas; botins; aventais 

[vestuário]; plastrões; calças para bebés [roupa inte-

rior]; bandanas [lenços de pescoço]; roupões de banho; 

sandálias de banho; chinelos de banho; toucas de ba-

nho; fatos de banho; calções de banho; roupa de praia; 

sapatos de praia; cintos [vestuário]; boinas; babetes 

sem ser em papel; babetes com mangas sem ser em pa-

pel; boas [peles para usar à volta do pescoço]; corpetes 

[lingerie]; gáspeas para botas; botas para desporto; 

botas; cuecas com perna; suspensórios para vestuário 

[suspensórios]; sutiãs; calças de montar para vestir; 

camisolas; palas de bonés; bonés sendo chapelaria; 

casulas; vestuário contendo substâncias adelgaçantes; 

vestuário para ginástica; vestuário com LEDs incor-

porados; vestuário em imitação de couro; vestuário de 

couro; vestuário; colarinhos [vestuário]; combinações 

[vestuário]; corpetes; esparti lhos [roupa interior]; 

faixas para os pulsos [vestuário]; vestuário para ciclis-

tas; colarinhos destacáveis; protecções para as axilas 

(peças de vestuário); vestidos; roupões; tapa-orelhas 

[vestuário]; vestuário bordado; sapatos ou sandálias de 

esparto; luvas sem dedos; coletes de pesca; acessórios 

de metal para calçado; chuteiras; cobre-pés, não aque-

cidos electricamente [vestuário]; gáspeas para calçado; 

calçado; estolas de pele; peles [vestuário]; gabardinas 

[vestuário]; galochas; ligas; cintas; luvas [vestuário]; sa-

patos de ginástica; capas de cabeleireiro; meias-botas; 

armações para chapéus [estruturas]; chapéus; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços de cabeça; chapela-

ria; protectores de tacões para sapatos; calcanheiras 
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para calçado; calcanheiras para meias; tacões; capuzes 

[vestuário]; hosiery ; jaquetas [vestuário]; malhas 

[vestuário]; uniformes de judo; batas; uniformes de 

karaté; quimonos; cuecas; artigos de malha [vestuário]; 

botas de renda; roupas de látex; enxovais [vestuário]; 

perneiras [polainas]; perneiras [calças]; meias-calças; 

librés; manípulos; mantilhas; fatos de máscaras; mitras 

[chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; 

vestuário para motoristas; regalos [vestuário]; abafos 

de pescoço; gravatas; dispositivos antiderrapantes para 

calçado; roupa exterior; macacões; sobretudos; vestu-

ário de papel; chapéus em papel [vestuário]; parkas; 

romeiras; peliças; anáguas; lenços de bolso; bolsos 

para vestuário; ponchos; pijamas; fatos isotérmicos; 

vestuário pronto-a-vestir; forros confeccionados para 

vestuário [peças de vestuário]; sandálias; saris; saron-

gues; faixas para vestir; lenços de cabeça ou de pes-

coço; xales; peitilhos de camisas; encaixes de camisa; 

camisas; sapatos; camisas de manga curta; toucas de 

banho; botas de esqui; luvas de esqui; saias; solidéus; 

máscaras para dormir; chinelas; combinações [roupa 

interior]; suspensórios para peúgas; peúgas; palmilhas; 

solas para calçado; polainas; camisetas desportivas; 

calçado desportivo; camisetas de alças para desporto; 

suspensórios de meias; meias; pitões para chuteiras; 

jaquetas acolchoadas [vestuário]; fatos; peúgas absor-

ventes do suor; meias absorventes do suor; roupa inte-

rior absorvente do suor; blusas; camisolas [pulôveres]; 

bodies [roupa interior]; t-shirts; collants; biqueiras 

para calçado; togas; cartolas; presilhas para calças; cal-

ças; turbantes; ceroulas; roupa interior; uniformes; va-

lenki [botas de feltro]; véus [vestuário]; viseiras sendo 

chapelaria; coletes; roupas impermeáveis; viras para 

calçado; fatos isotérmicos para esqui aquático; escapu-

lários [vestuário]; sapatos de madeira; vestuário para 

homens, mulheres, crianças e bebés, camisolas de al-

ças, camisas tecidas, camisas de malha, camisas pólo, 

camisolas de lã, calças de lã, coletes de lã; casacos 

[vestuário]; jaquetas, ponchos e casacos impermeáveis; 

vestuário impermeável; coletes de viagem / utilitários; 

sweatshirts , e calças de fato de treino; fatos de 

aquecimento; calças tecidas, calças, calções, e calças 

largas de malha; fatos-macaco; lingerie, vestuário de 

lazer; camisolas de dormir, camisas de noite; vestuário 

de natação e túnicas de praia; abafos para as orelhas, 

viseiras, bonés e chapéus, cintos e suspensórios; lenços 

de cabeça e pescoço, bandanas, gravatas; peúgas in-

formais, peúgas e collants de cerimónia; calçado mas-

culino, feminino e infantis, calçado informal, calçado 

todo-o-terreno, botas para actividades ao ar livre, cal-

çado para actividades aquáticas ao ar livre, sandálias 

todo-o-terreno e sandálias para uso aquático; vestidos 

de noiva; vestidos de noite; tudo incluído na classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174460

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e des-

porto não incluídos noutras classes; decorações para 

árvores de Natal; máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada operadas por moedas; brinquedos de bonecos de 

acção e acessórios para os mesmos; cartões para jogos 

de cartas coleccionáveis; bonecos de brincar molda-

dos; receptores e transmissores de rádio-controlo para 

modelos de brincar controlados por rádio; controlado-

res de motor electrónicos operados por jogadores para 

modelos de brincar; jogos de dados; cartas de jogo; 

conjuntos de jogos de damas; dominós; aparelhos de 

prestidigitação sob a forma de truques de magia; jogos 

de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para 

crianças; balões; brinquedos para o banho; bolas de 

praia; bonecos de brincar coleccionáveis; máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; máquinas de diversão, auto-

máticas ou accionadas por moedas; implementos para 

tiro com arco; bolas para jogos; halteres de barra; jo-

gos de tabuleiro; arcos e flechas; aparelhos de muscu-

lação; aparelhos de reabilitação corporal (sem ser para 

uso medicinal); aparelhos de treino físico; bodyboar-

ds; bumerangues; aparelhos e máquinas de bowling; 

blocos de construção de brincar; jogos de construção; 

redes para borboletas; escudos de camuflagem [artigos 

de desporto]; máscaras de carnaval; jogos de xadrez; 

tabuleiros de xadrez; expansores do tórax [exercício 

físico]; mesas de bilhar que funcionam com moedas; 
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contadores [discos] para jogos; tabuleiros de damas; 

fichas para jogos de azar; confetes; aparelhos de pres-

tidigitação; controlos para consolas de jogos; contro-

los para brinquedos; sacos adaptados para críquete; 

copos para dados; dardos; jogos de dados; discos para 

desporto; bonecas; jogos de dominós; tabuleiros para 

jogos de damas [jogos]; jogos de damas [jogos]; drones 

[brinquedos]; halteres; cotoveleiras [artigos de des-

porto]; alvos electrónicos; carrosséis de feiras; luvas 

de esgrima; máscaras de esgrima; armas de esgrima; 

anzóis; barbatanas para mergulho; barbatanas para 

nadar; discos voadores [brinquedos]; mesas de matra-

quilhos; aparelhos para jogos; jogos; máquinas de jo-

gos para jogos de azar; luvas para jogos; etiquetas para 

sacos de golfe; carrinhos para sacos de golfe; sacos de 

golfe, com ou sem rodas; tacos de golfe; luvas de golfe; 

aparelhos para ginástica; giroscópios e estabilizadores 

de voo para aeromodelos; equipamento de treino de 

ginástica; consolas portáteis para jogar jogos de vídeo; 

asas-delta; espingardas lança-arpões [artigos de des-

porto]; sticks de hóquei; jogos de ferraduras; chamari-

zes para caça; patins de gelo; patins em linha; quebra-

-cabeças; joysticks para jogos de vídeo; caleidoscópios; 

carretos para papagaios de papel; papagaios de papel; 

joelheiras [artigos de desporto]; sacos de rede para 

a pesca; mah-jong; berlindes para jogos; máscaras 

[brinquedos]; mastros para pranchas de vela; suportes 

atléticos para homem [artigos de desporto]; redes para 

desporto; brinquedos de novidade para festas; brinque-

dos de novidade para brincar; pachinkos; pranchas de 

remo (paddleboard); armas de paintball (marcadores) 

[aparelhos de desporto]; bolas de paintball [munições 

para armas de paintball] [aparelhos de desporto]; cha-

péus em papel para festas; parapentes; jogos de salão; 

artigos de estouro para festas [novidades para festas]; 

espoletas fulminantes [brinquedos]; máquinas para 

exercícios físicos; pinhatas (piñatas); balões para brin-

car; tendas para brincar; casas de brincar para crian-

ças; bolas para brincar; cartas de jogar; brinquedos 

de pelúcia; brinquedos de peluche ligados a pequenas 

mantinhas; postes para salto com vara; jogos e brin-

quedos portáteis com funções de telecomunicação; jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; coquilhas 

de protecção para desporto; películas de protecção 

adaptadas para ecrãs de jogos portáteis; almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto]; sacos de boxe; 

fantoches; malhas [jogos]; raquetes; guizos [brinque-

dos]; molinetes para pesca; veículos de brincar contro-

lados remotamente; jogos de argolas; cavalos de baloi-

ço; canas de pesca; skates; patins; rolos para bicicletas 

estáticas de exercício; rodas de roleta; pranchas à vela; 

kits de maquetes [brinquedos]; modelos de veículos à 

escala; scooters [brinquedos]; raspadinhas para jogar 

jogos de loteria; peles de foca [revestimentos para es-

quis]; caneleiras [artigos de desporto]; volantes [artigos 

de desporto]; pranchas de skate; botas para patinagem 

com patins afixados; trenós; fixações de esqui; bastões 

de esqui; bastões de esqui para patins; esquis; pinos de 

bowling; quilhas [jogos]; trenós [artigos de desporto]; 

toboggans  [brinquedos]; fisgas [artigos de despor-

to]; slot-machines  [máquinas de jogos]; pranchas 

para a neve; raquetes para a neve; brinquedos para 

fazer bolas de sabão; revestimentos de esquis; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicle-

tas fixas de exercício; cordas para raquetes; brinquedos 

de pelúcia; esquis para surf; correias para pranchas de 

surf; pranchas de surf; piscinas [artigos de brincar]; 

mesas para ténis de mesa; alvos; ursinhos de pelúcia; 

aparelhos para lançar bolas de ténis; redes de ténis; 

máscaras teatrais; pistolas de ar para brincar; plasti-

cina para brincar; figuras de brincar; cosméticos de 

imitação para brincar; móbiles de brincar; modelos de 

brincar; pistolas de brincar; robôs de brincar; veículos 

de brincar; brinquedos; cartas coleccionáveis para jo-

gos; trampolins; consolas de jogos de vídeo; máquinas 

de jogos de vídeo; cintas adelgaçantes para a prática 

de exercício; cintos para levantamento de pesos [artigos 

de desporto]; tudo incluído na classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174461

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

empresas; trabalhos de escritório; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados 
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informáticas; serviços de venda a retalho em lojas de 

centros comerciais e serviços de venda a retalho em 

lojas de centros comerciais em linha; serviços de venda 

a retalho em lojas de conveniência e serviços de venda 

a retalho em linha; serviços de venda a retalho por 

encomenda postal; serviços de venda a retalho em lo-

jas de centros comerciais; serviços de venda a retalho 

em lojas de conveniência e serviços de venda a retalho 

por encomenda postal também fornecidos através da 

televisão, internet e outros suportes multimédia; con-

tabilidade; organização de subscrições de publicações; 

anúncios publicitários na televisão; compilação de 

anúncios para uso como páginas da web na internet; 

preparação e apresentação de exibições de áudio e 

visuais para fins publicitários; divulgação de anúncios 

publicitários; serviços de informações de negócios; 

recepção, processamento e fornecimento de dados 

informatizados de informações comerciais; estudos 

de marketing; planeamento de negócios, avaliação de 

negócios comerciais; pesquisa de marketing; serviços 

de telemarketing; administração de programas de fide-

lidade do consumidor; processamento administrativo 

de ordens de compra; serviços de agência de publicida-

de; compilação de estatísticas de negócios e informa-

ções comerciais; assessoria e assistência de negócios 

na selecção de produtos e serviços; todos os serviços 

atrás referidos também fornecidos através da internet, 

televisão terrestre ou por satélite, radiocomunicação; 

serviços promocionais relacionados com programas de 

recompensas no uso de cartão de crédito; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da atribuição 

de pontos de compra para utilização com cartão de 

crédito; serviços promocionais relacionados com o for-

necimento de incentivos para a utilização de cartões 

de crédito e débito; promoção da venda de produtos 

e serviços de terceiros através da oferta de descontos, 

incentivos, sorteios, reduções de preços, ofertas de 

valor acrescentado e cupões; serviços de fidelidade do 

consumidor para fins comerciais, promocionais e pu-

blicitários, nomeadamente fornecimento de programas 

de incentivos de recompensas para clientes através da 

emissão e processamento de pontos e créditos de fide-

lidade e cartões de fidelidade para a compra de bens e 

serviços, e fornecimento de concursos, sorteios, jogos e 

prémios; administração de um programa de incentivos 

através de recompensas que permite aos participantes 

obterem descontos e produtos e serviços gratuitos por 

meio da adesão ao programa; fornecimento de servi-

ços de informação, assessoria e consultoria relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; serviços 

de agência dos média (relações públicas); serviços de 

planeamento de eventos promocionais; gestão de ne-

gócios para prestadores de serviços autónomos; gestão 

comercial de artistas; venda por grosso e a retalho de 

filmes, gravações de som, obras literárias, obras dra-

máticas, obras musicais e obras artísticas; angariação 

de patrocínio; publicidade; serviços de agência de pu-

blicidade; publicidade por correspondência; produção 

de filmes publicitários; aluguer de espaço publicitário; 

aluguer de tempo publicitário em meios de comunica-

ção; aluguer de painéis publicitários [painéis publicitá-

rios]; assistência na gestão de negócios; consultadoria 

de gestão empresarial; serviços de assessoria em ges-

tão de negócios; consultoria em gestão e organização 

de negócios; gestão comercial de artistas; pesquisa de 

negócios; fornecimento de informações de negócios; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; fornecimento de informações comerciais 

e aconselhamento para consumidores na escolha de 

produtos e serviços; demonstração de produtos; desen-

volvimento de conceitos de publicidade; organização 

de desfiles de moda com fins promocionais; marketing; 

relações com orgãos de comunicação social; publici-

dade em linha numa rede informática; serviços reta-

lhistas em linha de música e filmes descarregáveis e 

pré-gravados; serviços retalhistas em linha de música 

digital descarregável; serviços de venda a retalho em 

linha para software de jogos descarregável; serviços 

retalhistas em linha de software de jogos de compu-

tador descarregável; fornecimento de um mercado 

em linha para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; publicidade de exterior; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda 

a retalho; publicação de textos publicitários; prepa-

ração de folhas de pagamento; aluguer de stands de 

vendas; promoção de vendas para terceiros; escrita de 

guiões para fins publicitários; produção de programas 

de televendas; publicidade na televisão; organização 

de feiras comerciais; processamento de textos; actu-

alização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; redacção de textos publicitários; venda 

a retalho de cosméticos e produtos de higiene pessoal; 

administração comercial do licenciamento e gestão de 

marcas; serviços de promoção, gestão e consultoria 

de franquias; serviços de venda a retalho e por grosso 

de produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos 

e artigos médicos; consultoria de gestão de pessoal; 

gestão de ficheiros informatizados; fornecimento de 

classificações de utilizadores para fins comerciais ou 

publicitários; fornecimento de críticas/comentários de 
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utilizadores para fins comerciais ou publicitários; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174462

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sutiãs adesivos; alvas; botins; aventais 

[vestuário]; plastrões; calças para bebés [roupa inte-

rior]; bandanas [lenços de pescoço]; roupões de banho; 

sandálias de banho; chinelos de banho; toucas de ba-

nho; fatos de banho; calções de banho; roupa de praia; 

sapatos de praia; cintos [vestuário]; boinas; babetes 

sem ser em papel; babetes com mangas sem ser em pa-

pel; boas [peles para usar à volta do pescoço]; corpetes 

[lingerie]; gáspeas para botas; botas para desporto; 

botas; cuecas com perna; suspensórios para vestuário 

[suspensórios]; sutiãs; calças de montar para vestir; 

camisolas; palas de bonés; bonés sendo chapelaria; 

casulas; vestuário contendo substâncias adelgaçantes; 

vestuário para ginástica; vestuário com LEDs incor-

porados; vestuário em imitação de couro; vestuário de 

couro; vestuário; colarinhos [vestuário]; combinações 

[vestuário]; corpetes; esparti lhos [roupa interior]; 

faixas para os pulsos [vestuário]; vestuário para ciclis-

tas; colarinhos destacáveis; protecções para as axilas 

(peças de vestuário); vestidos; roupões; tapa-orelhas 

[vestuário]; vestuário bordado; sapatos ou sandálias de 

esparto; luvas sem dedos; coletes de pesca; acessórios 

de metal para calçado; chuteiras; cobre-pés, não aque-

cidos electricamente [vestuário]; gáspeas para calçado; 

calçado; estolas de pele; peles [vestuário]; gabardinas 

[vestuário]; galochas; ligas; cintas; luvas [vestuário]; sa-

patos de ginástica; capas de cabeleireiro; meias-botas; 

armações para chapéus [estruturas]; chapéus; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços de cabeça; chapela-

ria; protectores de tacões para sapatos; calcanheiras 

para calçado; calcanheiras para meias; tacões; capuzes 

[vestuário]; hosiery ; jaquetas [vestuário]; malhas 

[vestuário]; uniformes de judo; batas; uniformes de 

karaté; quimonos; cuecas; artigos de malha [vestuário]; 

botas de renda; roupas de látex; enxovais [vestuário]; 

perneiras [polainas]; perneiras [calças]; meias-calças; 

librés; manípulos; mantilhas; fatos de máscaras; mitras 

[chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; 

vestuário para motoristas; regalos [vestuário]; abafos 

de pescoço; gravatas; dispositivos antiderrapantes para 

calçado; roupa exterior; macacões; sobretudos; vestu-

ário de papel; chapéus em papel [vestuário]; parkas; 

romeiras; peliças; anáguas; lenços de bolso; bolsos 

para vestuário; ponchos; pijamas; fatos isotérmicos; 

vestuário pronto-a-vestir; forros confeccionados para 

vestuário [peças de vestuário]; sandálias; saris; saron-

gues; faixas para vestir; lenços de cabeça ou de pes-

coço; xales; peitilhos de camisas; encaixes de camisa; 

camisas; sapatos; camisas de manga curta; toucas de 

banho; botas de esqui; luvas de esqui; saias; solidéus; 

máscaras para dormir; chinelas; combinações [roupa 

interior]; suspensórios para peúgas; peúgas; palmilhas; 

solas para calçado; polainas; camisetas desportivas; 

calçado desportivo; camisetas de alças para desporto; 

suspensórios de meias; meias; pitões para chuteiras; 

jaquetas acolchoadas [vestuário]; fatos; peúgas absor-

ventes do suor; meias absorventes do suor; roupa inte-

rior absorvente do suor; blusas; camisolas [pulôveres]; 

bodies [roupa interior]; t-shirts; collants; biqueiras 

para calçado; togas; cartolas; presilhas para calças; cal-

ças; turbantes; ceroulas; roupa interior; uniformes; va-

lenki [botas de feltro]; véus [vestuário]; viseiras sendo 

chapelaria; coletes; roupas impermeáveis; viras para 

calçado; fatos isotérmicos para esqui aquático; escapu-

lários [vestuário]; sapatos de madeira; vestuário para 

homens, mulheres, crianças e bebés, camisolas de al-

ças, camisas tecidas, camisas de malha, camisas pólo, 

camisolas de lã, calças de lã, coletes de lã; casacos 

[vestuário]; jaquetas, ponchos e casacos impermeáveis; 

vestuário impermeável; coletes de viagem / utilitários; 

sweatshirts , e calças de fato de treino; fatos de 

aquecimento; calças tecidas, calças, calções, e calças 

largas de malha; fatos-macaco; lingerie, vestuário de 

lazer; camisolas de dormir, camisas de noite; vestuário 

de natação e túnicas de praia; abafos para as orelhas, 

viseiras, bonés e chapéus, cintos e suspensórios; lenços 

de cabeça e pescoço, bandanas, gravatas; peúgas in-

formais, peúgas e collants de cerimónia; calçado mas-

culino, feminino e infantis, calçado informal, calçado 
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todo-o-terreno, botas para actividades ao ar livre, cal-

çado para actividades aquáticas ao ar livre, sandálias 

todo-o-terreno e sandálias para uso aquático; vestidos 

de noiva; vestidos de noite; tudo incluído na classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174463

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e des-

porto não incluídos noutras classes; decorações para 

árvores de Natal; máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada operadas por moedas; brinquedos de bonecos de 

acção e acessórios para os mesmos; cartões para jogos 

de cartas coleccionáveis; bonecos de brincar molda-

dos; receptores e transmissores de rádio-controlo para 

modelos de brincar controlados por rádio; controlado-

res de motor electrónicos operados por jogadores para 

modelos de brincar; jogos de dados; cartas de jogo; 

conjuntos de jogos de damas; dominós; aparelhos de 

prestidigitação sob a forma de truques de magia; jogos 

de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para 

crianças; balões; brinquedos para o banho; bolas de 

praia; bonecos de brincar coleccionáveis; máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; máquinas de diversão, auto-

máticas ou accionadas por moedas; implementos para 

tiro com arco; bolas para jogos; halteres de barra; jo-

gos de tabuleiro; arcos e flechas; aparelhos de muscu-

lação; aparelhos de reabilitação corporal (sem ser para 

uso medicinal); aparelhos de treino físico; bodyboar-

ds; bumerangues; aparelhos e máquinas de bowling; 

blocos de construção de brincar; jogos de construção; 

redes para borboletas; escudos de camuflagem [artigos 

de desporto]; máscaras de carnaval; jogos de xadrez; 

tabuleiros de xadrez; expansores do tórax [exercício 

físico]; mesas de bilhar que funcionam com moedas; 

contadores [discos] para jogos; tabuleiros de damas; 

fichas para jogos de azar; confetes; aparelhos de pres-

tidigitação; controlos para consolas de jogos; contro-

los para brinquedos; sacos adaptados para críquete; 

copos para dados; dardos; jogos de dados; discos para 

desporto; bonecas; jogos de dominós; tabuleiros para 

jogos de damas [jogos]; jogos de damas [jogos]; drones 

[brinquedos]; halteres; cotoveleiras [artigos de des-

porto]; alvos electrónicos; carrosséis de feiras; luvas 

de esgrima; máscaras de esgrima; armas de esgrima; 

anzóis; barbatanas para mergulho; barbatanas para 

nadar; discos voadores [brinquedos]; mesas de matra-

quilhos; aparelhos para jogos; jogos; máquinas de jo-

gos para jogos de azar; luvas para jogos; etiquetas para 

sacos de golfe; carrinhos para sacos de golfe; sacos de 

golfe, com ou sem rodas; tacos de golfe; luvas de golfe; 

aparelhos para ginástica; giroscópios e estabilizadores 

de voo para aeromodelos; equipamento de treino de 

ginástica; consolas portáteis para jogar jogos de vídeo; 

asas-delta; espingardas lança-arpões [artigos de des-

porto]; sticks de hóquei; jogos de ferraduras; chamari-

zes para caça; patins de gelo; patins em linha; quebra-

-cabeças; joysticks para jogos de vídeo; caleidoscópios; 

carretos para papagaios de papel; papagaios de papel; 

joelheiras [artigos de desporto]; sacos de rede para 

a pesca; mah-jong; berlindes para jogos; máscaras 

[brinquedos]; mastros para pranchas de vela; suportes 

atléticos para homem [artigos de desporto]; redes para 

desporto; brinquedos de novidade para festas; brinque-

dos de novidade para brincar; pachinkos; pranchas de 

remo (paddleboard); armas de paintball (marcadores) 

[aparelhos de desporto]; bolas de paintball [munições 

para armas de paintball] [aparelhos de desporto]; cha-

péus em papel para festas; parapentes; jogos de salão; 

artigos de estouro para festas [novidades para festas]; 

espoletas fulminantes [brinquedos]; máquinas para 

exercícios físicos; pinhatas (piñatas); balões para brin-

car; tendas para brincar; casas de brincar para crian-

ças; bolas para brincar; cartas de jogar; brinquedos 

de pelúcia; brinquedos de peluche ligados a pequenas 

mantinhas; postes para salto com vara; jogos e brin-

quedos portáteis com funções de telecomunicação; jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; coquilhas 

de protecção para desporto; películas de protecção 

adaptadas para ecrãs de jogos portáteis; almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto]; sacos de boxe; 

fantoches; malhas [jogos]; raquetes; guizos [brinque-

dos]; molinetes para pesca; veículos de brincar contro-
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lados remotamente; jogos de argolas; cavalos de baloi-

ço; canas de pesca; skates; patins; rolos para bicicletas 

estáticas de exercício; rodas de roleta; pranchas à vela; 

kits de maquetes [brinquedos]; modelos de veículos à 

escala; scooters [brinquedos]; raspadinhas para jogar 

jogos de loteria; peles de foca [revestimentos para es-

quis]; caneleiras [artigos de desporto]; volantes [artigos 

de desporto]; pranchas de skate; botas para patinagem 

com patins afixados; trenós; fixações de esqui; bastões 

de esqui; bastões de esqui para patins; esquis; pinos de 

bowling; quilhas [jogos]; trenós [artigos de desporto]; 

toboggans  [brinquedos]; fisgas [artigos de despor-

to]; slot-machines  [máquinas de jogos]; pranchas 

para a neve; raquetes para a neve; brinquedos para 

fazer bolas de sabão; revestimentos de esquis; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicle-

tas fixas de exercício; cordas para raquetes; brinquedos 

de pelúcia; esquis para surf; correias para pranchas de 

surf; pranchas de surf; piscinas [artigos de brincar]; 

mesas para ténis de mesa; alvos; ursinhos de pelúcia; 

aparelhos para lançar bolas de ténis; redes de ténis; 

máscaras teatrais; pistolas de ar para brincar; plasti-

cina para brincar; figuras de brincar; cosméticos de 

imitação para brincar; móbiles de brincar; modelos de 

brincar; pistolas de brincar; robôs de brincar; veículos 

de brincar; brinquedos; cartas coleccionáveis para jo-

gos; trampolins; consolas de jogos de vídeo; máquinas 

de jogos de vídeo; cintas adelgaçantes para a prática 

de exercício; cintos para levantamento de pesos [artigos 

de desporto]; tudo incluído na classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174464

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

empresas; trabalhos de escritório; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados 

informáticas; serviços de venda a retalho em lojas de 

centros comerciais e serviços de venda a retalho em 

lojas de centros comerciais em linha; serviços de venda 

a retalho em lojas de conveniência e serviços de venda 

a retalho em linha; serviços de venda a retalho por 

encomenda postal; serviços de venda a retalho em lo-

jas de centros comerciais; serviços de venda a retalho 

em lojas de conveniência e serviços de venda a retalho 

por encomenda postal também fornecidos através da 

televisão, internet e outros suportes multimédia; con-

tabilidade; organização de subscrições de publicações; 

anúncios publicitários na televisão; compilação de 

anúncios para uso como páginas da web na internet; 

preparação e apresentação de exibições de áudio e 

visuais para fins publicitários; divulgação de anúncios 

publicitários; serviços de informações de negócios; 

recepção, processamento e fornecimento de dados 

informatizados de informações comerciais; estudos 

de marketing; planeamento de negócios, avaliação de 

negócios comerciais; pesquisa de marketing; serviços 

de telemarketing; administração de programas de fide-

lidade do consumidor; processamento administrativo 

de ordens de compra; serviços de agência de publicida-

de; compilação de estatísticas de negócios e informa-

ções comerciais; assessoria e assistência de negócios 

na selecção de produtos e serviços; todos os serviços 

atrás referidos também fornecidos através da internet, 

televisão terrestre ou por satélite, radiocomunicação; 

serviços promocionais relacionados com programas de 

recompensas no uso de cartão de crédito; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da atribuição 

de pontos de compra para utilização com cartão de 

crédito; serviços promocionais relacionados com o for-

necimento de incentivos para a utilização de cartões 

de crédito e débito; promoção da venda de produtos 

e serviços de terceiros através da oferta de descontos, 

incentivos, sorteios, reduções de preços, ofertas de 

valor acrescentado e cupões; serviços de fidelidade do 

consumidor para fins comerciais, promocionais e pu-

blicitários, nomeadamente fornecimento de programas 

de incentivos de recompensas para clientes através da 

emissão e processamento de pontos e créditos de fide-

lidade e cartões de fidelidade para a compra de bens e 

serviços, e fornecimento de concursos, sorteios, jogos e 

prémios; administração de um programa de incentivos 

através de recompensas que permite aos participantes 

obterem descontos e produtos e serviços gratuitos por 
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meio da adesão ao programa; fornecimento de servi-

ços de informação, assessoria e consultoria relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; serviços 

de agência dos média (relações públicas); serviços de 

planeamento de eventos promocionais; gestão de ne-

gócios para prestadores de serviços autónomos; gestão 

comercial de artistas; venda por grosso e a retalho de 

filmes, gravações de som, obras literárias, obras dra-

máticas, obras musicais e obras artísticas; angariação 

de patrocínio; publicidade; serviços de agência de pu-

blicidade; publicidade por correspondência; produção 

de filmes publicitários; aluguer de espaço publicitário; 

aluguer de tempo publicitário em meios de comunica-

ção; aluguer de painéis publicitários [painéis publicitá-

rios]; assistência na gestão de negócios; consultadoria 

de gestão empresarial; serviços de assessoria em ges-

tão de negócios; consultoria em gestão e organização 

de negócios; gestão comercial de artistas; pesquisa de 

negócios; fornecimento de informações de negócios; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; fornecimento de informações comerciais 

e aconselhamento para consumidores na escolha de 

produtos e serviços; demonstração de produtos; desen-

volvimento de conceitos de publicidade; organização 

de desfiles de moda com fins promocionais; marketing; 

relações com orgãos de comunicação social; publici-

dade em linha numa rede informática; serviços reta-

lhistas em linha de música e filmes descarregáveis e 

pré-gravados; serviços retalhistas em linha de música 

digital descarregável; serviços de venda a retalho em 

linha para software de jogos descarregável; serviços 

retalhistas em linha de software de jogos de compu-

tador descarregável; fornecimento de um mercado 

em linha para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; publicidade de exterior; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda 

a retalho; publicação de textos publicitários; prepa-

ração de folhas de pagamento; aluguer de stands de 

vendas; promoção de vendas para terceiros; escrita de 

guiões para fins publicitários; produção de programas 

de televendas; publicidade na televisão; organização 

de feiras comerciais; processamento de textos; actu-

alização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; redacção de textos publicitários; venda 

a retalho de cosméticos e produtos de higiene pessoal; 

administração comercial do licenciamento e gestão de 

marcas; serviços de promoção, gestão e consultoria 

de franquias; serviços de venda a retalho e por grosso 

de produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos 

e artigos médicos; consultoria de gestão de pessoal; 

gestão de ficheiros informatizados; fornecimento de 

classificações de utilizadores para fins comerciais ou 

publicitários; fornecimento de críticas/comentários de 

utilizadores para fins comerciais ou publicitários; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174465

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sutiãs adesivos; alvas; botins; aventais 

[vestuário]; plastrões; calças para bebés [roupa inte-

rior]; bandanas [lenços de pescoço]; roupões de banho; 

sandálias de banho; chinelos de banho; toucas de ba-

nho; fatos de banho; calções de banho; roupa de praia; 

sapatos de praia; cintos [vestuário]; boinas; babetes 

sem ser em papel; babetes com mangas sem ser em pa-

pel; boas [peles para usar à volta do pescoço]; corpetes 

[lingerie]; gáspeas para botas; botas para desporto; 

botas; cuecas com perna; suspensórios para vestuário 

[suspensórios]; sutiãs; calças de montar para vestir; 

camisolas; palas de bonés; bonés sendo chapelaria; 

casulas; vestuário contendo substâncias adelgaçantes; 

vestuário para ginástica; vestuário com LEDs incor-

porados; vestuário em imitação de couro; vestuário de 

couro; vestuário; colarinhos [vestuário]; combinações 

[vestuário]; corpetes; esparti lhos [roupa interior]; 

faixas para os pulsos [vestuário]; vestuário para ciclis-

tas; colarinhos destacáveis; protecções para as axilas 

(peças de vestuário); vestidos; roupões; tapa-orelhas 

[vestuário]; vestuário bordado; sapatos ou sandálias de 

esparto; luvas sem dedos; coletes de pesca; acessórios 

de metal para calçado; chuteiras; cobre-pés, não aque-

cidos electricamente [vestuário]; gáspeas para calçado; 

calçado; estolas de pele; peles [vestuário]; gabardinas 



6800     18   2021  5  5 

[vestuário]; galochas; ligas; cintas; luvas [vestuário]; sa-

patos de ginástica; capas de cabeleireiro; meias-botas; 

armações para chapéus [estruturas]; chapéus; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços de cabeça; chapela-

ria; protectores de tacões para sapatos; calcanheiras 

para calçado; calcanheiras para meias; tacões; capuzes 

[vestuário]; hosiery ; jaquetas [vestuário]; malhas 

[vestuário]; uniformes de judo; batas; uniformes de 

karaté; quimonos; cuecas; artigos de malha [vestuário]; 

botas de renda; roupas de látex; enxovais [vestuário]; 

perneiras [polainas]; perneiras [calças]; meias-calças; 

librés; manípulos; mantilhas; fatos de máscaras; mitras 

[chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; 

vestuário para motoristas; regalos [vestuário]; abafos 

de pescoço; gravatas; dispositivos antiderrapantes para 

calçado; roupa exterior; macacões; sobretudos; vestu-

ário de papel; chapéus em papel [vestuário]; parkas; 

romeiras; peliças; anáguas; lenços de bolso; bolsos 

para vestuário; ponchos; pijamas; fatos isotérmicos; 

vestuário pronto-a-vestir; forros confeccionados para 

vestuário [peças de vestuário]; sandálias; saris; saron-

gues; faixas para vestir; lenços de cabeça ou de pes-

coço; xales; peitilhos de camisas; encaixes de camisa; 

camisas; sapatos; camisas de manga curta; toucas de 

banho; botas de esqui; luvas de esqui; saias; solidéus; 

máscaras para dormir; chinelas; combinações [roupa 

interior]; suspensórios para peúgas; peúgas; palmilhas; 

solas para calçado; polainas; camisetas desportivas; 

calçado desportivo; camisetas de alças para desporto; 

suspensórios de meias; meias; pitões para chuteiras; 

jaquetas acolchoadas [vestuário]; fatos; peúgas absor-

ventes do suor; meias absorventes do suor; roupa inte-

rior absorvente do suor; blusas; camisolas [pulôveres]; 

bodies [roupa interior]; t-shirts; collants; biqueiras 

para calçado; togas; cartolas; presilhas para calças; cal-

ças; turbantes; ceroulas; roupa interior; uniformes; va-

lenki [botas de feltro]; véus [vestuário]; viseiras sendo 

chapelaria; coletes; roupas impermeáveis; viras para 

calçado; fatos isotérmicos para esqui aquático; escapu-

lários [vestuário]; sapatos de madeira; vestuário para 

homens, mulheres, crianças e bebés, camisolas de al-

ças, camisas tecidas, camisas de malha, camisas pólo, 

camisolas de lã, calças de lã, coletes de lã; casacos 

[vestuário]; jaquetas, ponchos e casacos impermeáveis; 

vestuário impermeável; coletes de viagem / utilitários; 

sweatshirts , e calças de fato de treino; fatos de 

aquecimento; calças tecidas, calças, calções, e calças 

largas de malha; fatos-macaco; lingerie, vestuário de 

lazer; camisolas de dormir, camisas de noite; vestuário 

de natação e túnicas de praia; abafos para as orelhas, 

viseiras, bonés e chapéus, cintos e suspensórios; lenços 

de cabeça e pescoço, bandanas, gravatas; peúgas in-

formais, peúgas e collants de cerimónia; calçado mas-

culino, feminino e infantis, calçado informal, calçado 

todo-o-terreno, botas para actividades ao ar livre, cal-

çado para actividades aquáticas ao ar livre, sandálias 

todo-o-terreno e sandálias para uso aquático; vestidos 

de noiva; vestidos de noite; tudo incluído na classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174466

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e des-

porto não incluídos noutras classes; decorações para 

árvores de Natal; máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada operadas por moedas; brinquedos de bonecos de 

acção e acessórios para os mesmos; cartões para jogos 

de cartas coleccionáveis; bonecos de brincar molda-

dos; receptores e transmissores de rádio-controlo para 

modelos de brincar controlados por rádio; controlado-

res de motor electrónicos operados por jogadores para 

modelos de brincar; jogos de dados; cartas de jogo; 

conjuntos de jogos de damas; dominós; aparelhos de 

prestidigitação sob a forma de truques de magia; jogos 

de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para 

crianças; balões; brinquedos para o banho; bolas de 

praia; bonecos de brincar coleccionáveis; máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; máquinas de diversão, auto-

máticas ou accionadas por moedas; implementos para 

tiro com arco; bolas para jogos; halteres de barra; jo-

gos de tabuleiro; arcos e flechas; aparelhos de muscu-

lação; aparelhos de reabilitação corporal (sem ser para 
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uso medicinal); aparelhos de treino físico; bodyboar-

ds; bumerangues; aparelhos e máquinas de bowling; 

blocos de construção de brincar; jogos de construção; 

redes para borboletas; escudos de camuflagem [artigos 

de desporto]; máscaras de carnaval; jogos de xadrez; 

tabuleiros de xadrez; expansores do tórax [exercício 

físico]; mesas de bilhar que funcionam com moedas; 

contadores [discos] para jogos; tabuleiros de damas; 

fichas para jogos de azar; confetes; aparelhos de pres-

tidigitação; controlos para consolas de jogos; contro-

los para brinquedos; sacos adaptados para críquete; 

copos para dados; dardos; jogos de dados; discos para 

desporto; bonecas; jogos de dominós; tabuleiros para 

jogos de damas [jogos]; jogos de damas [jogos]; drones 

[brinquedos]; halteres; cotoveleiras [artigos de des-

porto]; alvos electrónicos; carrosséis de feiras; luvas 

de esgrima; máscaras de esgrima; armas de esgrima; 

anzóis; barbatanas para mergulho; barbatanas para 

nadar; discos voadores [brinquedos]; mesas de matra-

quilhos; aparelhos para jogos; jogos; máquinas de jo-

gos para jogos de azar; luvas para jogos; etiquetas para 

sacos de golfe; carrinhos para sacos de golfe; sacos de 

golfe, com ou sem rodas; tacos de golfe; luvas de golfe; 

aparelhos para ginástica; giroscópios e estabilizadores 

de voo para aeromodelos; equipamento de treino de 

ginástica; consolas portáteis para jogar jogos de vídeo; 

asas-delta; espingardas lança-arpões [artigos de des-

porto]; sticks de hóquei; jogos de ferraduras; chamari-

zes para caça; patins de gelo; patins em linha; quebra-

-cabeças; joysticks para jogos de vídeo; caleidoscópios; 

carretos para papagaios de papel; papagaios de papel; 

joelheiras [artigos de desporto]; sacos de rede para 

a pesca; mah-jong; berlindes para jogos; máscaras 

[brinquedos]; mastros para pranchas de vela; suportes 

atléticos para homem [artigos de desporto]; redes para 

desporto; brinquedos de novidade para festas; brinque-

dos de novidade para brincar; pachinkos; pranchas de 

remo (paddleboard); armas de paintball (marcadores) 

[aparelhos de desporto]; bolas de paintball [munições 

para armas de paintball] [aparelhos de desporto]; cha-

péus em papel para festas; parapentes; jogos de salão; 

artigos de estouro para festas [novidades para festas]; 

espoletas fulminantes [brinquedos]; máquinas para 

exercícios físicos; pinhatas (piñatas); balões para brin-

car; tendas para brincar; casas de brincar para crian-

ças; bolas para brincar; cartas de jogar; brinquedos 

de pelúcia; brinquedos de peluche ligados a pequenas 

mantinhas; postes para salto com vara; jogos e brin-

quedos portáteis com funções de telecomunicação; jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; coquilhas 

de protecção para desporto; películas de protecção 

adaptadas para ecrãs de jogos portáteis; almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto]; sacos de boxe; 

fantoches; malhas [jogos]; raquetes; guizos [brinque-

dos]; molinetes para pesca; veículos de brincar contro-

lados remotamente; jogos de argolas; cavalos de baloi-

ço; canas de pesca; skates; patins; rolos para bicicletas 

estáticas de exercício; rodas de roleta; pranchas à vela; 

kits de maquetes [brinquedos]; modelos de veículos à 

escala; scooters [brinquedos]; raspadinhas para jogar 

jogos de loteria; peles de foca [revestimentos para es-

quis]; caneleiras [artigos de desporto]; volantes [artigos 

de desporto]; pranchas de skate; botas para patinagem 

com patins afixados; trenós; fixações de esqui; bastões 

de esqui; bastões de esqui para patins; esquis; pinos de 

bowling; quilhas [jogos]; trenós [artigos de desporto]; 

toboggans  [brinquedos]; fisgas [artigos de despor-

to]; slot-machines  [máquinas de jogos]; pranchas 

para a neve; raquetes para a neve; brinquedos para 

fazer bolas de sabão; revestimentos de esquis; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicle-

tas fixas de exercício; cordas para raquetes; brinquedos 

de pelúcia; esquis para surf; correias para pranchas de 

surf; pranchas de surf; piscinas [artigos de brincar]; 

mesas para ténis de mesa; alvos; ursinhos de pelúcia; 

aparelhos para lançar bolas de ténis; redes de ténis; 

máscaras teatrais; pistolas de ar para brincar; plasti-

cina para brincar; figuras de brincar; cosméticos de 

imitação para brincar; móbiles de brincar; modelos de 

brincar; pistolas de brincar; robôs de brincar; veículos 

de brincar; brinquedos; cartas coleccionáveis para jo-

gos; trampolins; consolas de jogos de vídeo; máquinas 

de jogos de vídeo; cintas adelgaçantes para a prática 

de exercício; cintos para levantamento de pesos [artigos 

de desporto]; tudo incluído na classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174467

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas
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  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

empresas; trabalhos de escritório; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados 

informáticas; serviços de venda a retalho em lojas de 

centros comerciais e serviços de venda a retalho em 

lojas de centros comerciais em linha; serviços de venda 

a retalho em lojas de conveniência e serviços de venda 

a retalho em linha; serviços de venda a retalho por 

encomenda postal; serviços de venda a retalho em lo-

jas de centros comerciais; serviços de venda a retalho 

em lojas de conveniência e serviços de venda a retalho 

por encomenda postal também fornecidos através da 

televisão, internet e outros suportes multimédia; con-

tabilidade; organização de subscrições de publicações; 

anúncios publicitários na televisão; compilação de 

anúncios para uso como páginas da web na internet; 

preparação e apresentação de exibições de áudio e 

visuais para fins publicitários; divulgação de anúncios 

publicitários; serviços de informações de negócios; 

recepção, processamento e fornecimento de dados 

informatizados de informações comerciais; estudos 

de marketing; planeamento de negócios, avaliação de 

negócios comerciais; pesquisa de marketing; serviços 

de telemarketing; administração de programas de fide-

lidade do consumidor; processamento administrativo 

de ordens de compra; serviços de agência de publicida-

de; compilação de estatísticas de negócios e informa-

ções comerciais; assessoria e assistência de negócios 

na selecção de produtos e serviços; todos os serviços 

atrás referidos também fornecidos através da internet, 

televisão terrestre ou por satélite, radiocomunicação; 

serviços promocionais relacionados com programas de 

recompensas no uso de cartão de crédito; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da atribuição 

de pontos de compra para utilização com cartão de 

crédito; serviços promocionais relacionados com o for-

necimento de incentivos para a utilização de cartões 

de crédito e débito; promoção da venda de produtos 

e serviços de terceiros através da oferta de descontos, 

incentivos, sorteios, reduções de preços, ofertas de 

valor acrescentado e cupões; serviços de fidelidade do 

consumidor para fins comerciais, promocionais e pu-

blicitários, nomeadamente fornecimento de programas 

de incentivos de recompensas para clientes através da 

emissão e processamento de pontos e créditos de fide-

lidade e cartões de fidelidade para a compra de bens e 

serviços, e fornecimento de concursos, sorteios, jogos e 

prémios; administração de um programa de incentivos 

através de recompensas que permite aos participantes 

obterem descontos e produtos e serviços gratuitos por 

meio da adesão ao programa; fornecimento de servi-

ços de informação, assessoria e consultoria relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; serviços 

de agência dos média (relações públicas); serviços de 

planeamento de eventos promocionais; gestão de ne-

gócios para prestadores de serviços autónomos; gestão 

comercial de artistas; venda por grosso e a retalho de 

filmes, gravações de som, obras literárias, obras dra-

máticas, obras musicais e obras artísticas; angariação 

de patrocínio; publicidade; serviços de agência de pu-

blicidade; publicidade por correspondência; produção 

de filmes publicitários; aluguer de espaço publicitário; 

aluguer de tempo publicitário em meios de comunica-

ção; aluguer de painéis publicitários [painéis publicitá-

rios]; assistência na gestão de negócios; consultadoria 

de gestão empresarial; serviços de assessoria em ges-

tão de negócios; consultoria em gestão e organização 

de negócios; gestão comercial de artistas; pesquisa de 

negócios; fornecimento de informações de negócios; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; fornecimento de informações comerciais 

e aconselhamento para consumidores na escolha de 

produtos e serviços; demonstração de produtos; desen-

volvimento de conceitos de publicidade; organização 

de desfiles de moda com fins promocionais; marketing; 

relações com orgãos de comunicação social; publici-

dade em linha numa rede informática; serviços reta-

lhistas em linha de música e filmes descarregáveis e 

pré-gravados; serviços retalhistas em linha de música 

digital descarregável; serviços de venda a retalho em 

linha para software de jogos descarregável; serviços 

retalhistas em linha de software de jogos de compu-

tador descarregável; fornecimento de um mercado 

em linha para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; publicidade de exterior; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda 

a retalho; publicação de textos publicitários; prepa-

ração de folhas de pagamento; aluguer de stands de 

vendas; promoção de vendas para terceiros; escrita de 

guiões para fins publicitários; produção de programas 

de televendas; publicidade na televisão; organização 

de feiras comerciais; processamento de textos; actu-

alização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; redacção de textos publicitários; venda 
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a retalho de cosméticos e produtos de higiene pessoal; 

administração comercial do licenciamento e gestão de 

marcas; serviços de promoção, gestão e consultoria 

de franquias; serviços de venda a retalho e por grosso 

de produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos 

e artigos médicos; consultoria de gestão de pessoal; 

gestão de ficheiros informatizados; fornecimento de 

classificações de utilizadores para fins comerciais ou 

publicitários; fornecimento de críticas/comentários de 

utilizadores para fins comerciais ou publicitários; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174468

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sutiãs adesivos; alvas; botins; aventais 

[vestuário]; plastrões; calças para bebés [roupa inte-

rior]; bandanas [lenços de pescoço]; roupões de banho; 

sandálias de banho; chinelos de banho; toucas de ba-

nho; fatos de banho; calções de banho; roupa de praia; 

sapatos de praia; cintos [vestuário]; boinas; babetes 

sem ser em papel; babetes com mangas sem ser em pa-

pel; boas [peles para usar à volta do pescoço]; corpetes 

[lingerie]; gáspeas para botas; botas para desporto; 

botas; cuecas com perna; suspensórios para vestuário 

[suspensórios]; sutiãs; calças de montar para vestir; 

camisolas; palas de bonés; bonés sendo chapelaria; 

casulas; vestuário contendo substâncias adelgaçantes; 

vestuário para ginástica; vestuário com LEDs incor-

porados; vestuário em imitação de couro; vestuário de 

couro; vestuário; colarinhos [vestuário]; combinações 

[vestuário]; corpetes; esparti lhos [roupa interior]; 

faixas para os pulsos [vestuário]; vestuário para ciclis-

tas; colarinhos destacáveis; protecções para as axilas 

(peças de vestuário); vestidos; roupões; tapa-orelhas 

[vestuário]; vestuário bordado; sapatos ou sandálias de 

esparto; luvas sem dedos; coletes de pesca; acessórios 

de metal para calçado; chuteiras; cobre-pés, não aque-

cidos electricamente [vestuário]; gáspeas para calçado; 

calçado; estolas de pele; peles [vestuário]; gabardinas 

[vestuário]; galochas; ligas; cintas; luvas [vestuário]; sa-

patos de ginástica; capas de cabeleireiro; meias-botas; 

armações para chapéus [estruturas]; chapéus; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços de cabeça; chapela-

ria; protectores de tacões para sapatos; calcanheiras 

para calçado; calcanheiras para meias; tacões; capuzes 

[vestuário]; hosiery ; jaquetas [vestuário]; malhas 

[vestuário]; uniformes de judo; batas; uniformes de 

karaté; quimonos; cuecas; artigos de malha [vestuário]; 

botas de renda; roupas de látex; enxovais [vestuário]; 

perneiras [polainas]; perneiras [calças]; meias-calças; 

librés; manípulos; mantilhas; fatos de máscaras; mitras 

[chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; 

vestuário para motoristas; regalos [vestuário]; abafos 

de pescoço; gravatas; dispositivos antiderrapantes para 

calçado; roupa exterior; macacões; sobretudos; vestu-

ário de papel; chapéus em papel [vestuário]; parkas; 

romeiras; peliças; anáguas; lenços de bolso; bolsos 

para vestuário; ponchos; pijamas; fatos isotérmicos; 

vestuário pronto-a-vestir; forros confeccionados para 

vestuário [peças de vestuário]; sandálias; saris; saron-

gues; faixas para vestir; lenços de cabeça ou de pes-

coço; xales; peitilhos de camisas; encaixes de camisa; 

camisas; sapatos; camisas de manga curta; toucas de 

banho; botas de esqui; luvas de esqui; saias; solidéus; 

máscaras para dormir; chinelas; combinações [roupa 

interior]; suspensórios para peúgas; peúgas; palmilhas; 

solas para calçado; polainas; camisetas desportivas; 

calçado desportivo; camisetas de alças para desporto; 

suspensórios de meias; meias; pitões para chuteiras; 

jaquetas acolchoadas [vestuário]; fatos; peúgas absor-

ventes do suor; meias absorventes do suor; roupa inte-

rior absorvente do suor; blusas; camisolas [pulôveres]; 

bodies [roupa interior]; t-shirts; collants; biqueiras 

para calçado; togas; cartolas; presilhas para calças; cal-

ças; turbantes; ceroulas; roupa interior; uniformes; va-

lenki [botas de feltro]; véus [vestuário]; viseiras sendo 

chapelaria; coletes; roupas impermeáveis; viras para 

calçado; fatos isotérmicos para esqui aquático; escapu-

lários [vestuário]; sapatos de madeira; vestuário para 

homens, mulheres, crianças e bebés, camisolas de al-

ças, camisas tecidas, camisas de malha, camisas pólo, 

camisolas de lã, calças de lã, coletes de lã; casacos 
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[vestuário]; jaquetas, ponchos e casacos impermeáveis; 

vestuário impermeável; coletes de viagem / utilitários; 

sweatshirts , e calças de fato de treino; fatos de 

aquecimento; calças tecidas, calças, calções, e calças 

largas de malha; fatos-macaco; lingerie, vestuário de 

lazer; camisolas de dormir, camisas de noite; vestuário 

de natação e túnicas de praia; abafos para as orelhas, 

viseiras, bonés e chapéus, cintos e suspensórios; lenços 

de cabeça e pescoço, bandanas, gravatas; peúgas in-

formais, peúgas e collants de cerimónia; calçado mas-

culino, feminino e infantis, calçado informal, calçado 

todo-o-terreno, botas para actividades ao ar livre, cal-

çado para actividades aquáticas ao ar livre, sandálias 

todo-o-terreno e sandálias para uso aquático; vestidos 

de noiva; vestidos de noite; tudo incluído na classe 25.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha, tangela pálida acinzentada clara, tangela pálida, 

vermelhão claro, vermelhão médio, azul, amarela, 

cinza frio, preta e branca, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/174469

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e des-

porto não incluídos noutras classes; decorações para 

árvores de Natal; máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada operadas por moedas; brinquedos de bonecos de 

acção e acessórios para os mesmos; cartões para jogos 

de cartas coleccionáveis; bonecos de brincar molda-

dos; receptores e transmissores de rádio-controlo para 

modelos de brincar controlados por rádio; controlado-

res de motor electrónicos operados por jogadores para 

modelos de brincar; jogos de dados; cartas de jogo; 

conjuntos de jogos de damas; dominós; aparelhos de 

prestidigitação sob a forma de truques de magia; jogos 

de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para 

crianças; balões; brinquedos para o banho; bolas de 

praia; bonecos de brincar coleccionáveis; máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; máquinas de diversão, auto-

máticas ou accionadas por moedas; implementos para 

tiro com arco; bolas para jogos; halteres de barra; jo-

gos de tabuleiro; arcos e flechas; aparelhos de muscu-

lação; aparelhos de reabilitação corporal (sem ser para 

uso medicinal); aparelhos de treino físico; bodyboar-

ds; bumerangues; aparelhos e máquinas de bowling; 

blocos de construção de brincar; jogos de construção; 

redes para borboletas; escudos de camuflagem [artigos 

de desporto]; máscaras de carnaval; jogos de xadrez; 

tabuleiros de xadrez; expansores do tórax [exercício 

físico]; mesas de bilhar que funcionam com moedas; 

contadores [discos] para jogos; tabuleiros de damas; 

fichas para jogos de azar; confetes; aparelhos de pres-

tidigitação; controlos para consolas de jogos; contro-

los para brinquedos; sacos adaptados para críquete; 

copos para dados; dardos; jogos de dados; discos para 

desporto; bonecas; jogos de dominós; tabuleiros para 

jogos de damas [jogos]; jogos de damas [jogos]; drones 

[brinquedos]; halteres; cotoveleiras [artigos de des-

porto]; alvos electrónicos; carrosséis de feiras; luvas 

de esgrima; máscaras de esgrima; armas de esgrima; 

anzóis; barbatanas para mergulho; barbatanas para 

nadar; discos voadores [brinquedos]; mesas de matra-

quilhos; aparelhos para jogos; jogos; máquinas de jo-

gos para jogos de azar; luvas para jogos; etiquetas para 

sacos de golfe; carrinhos para sacos de golfe; sacos de 

golfe, com ou sem rodas; tacos de golfe; luvas de golfe; 

aparelhos para ginástica; giroscópios e estabilizadores 

de voo para aeromodelos; equipamento de treino de 

ginástica; consolas portáteis para jogar jogos de vídeo; 

asas-delta; espingardas lança-arpões [artigos de des-

porto]; sticks de hóquei; jogos de ferraduras; chamari-

zes para caça; patins de gelo; patins em linha; quebra-

-cabeças; joysticks para jogos de vídeo; caleidoscópios; 

carretos para papagaios de papel; papagaios de papel; 

joelheiras [artigos de desporto]; sacos de rede para 

a pesca; mah-jong; berlindes para jogos; máscaras 

[brinquedos]; mastros para pranchas de vela; suportes 

atléticos para homem [artigos de desporto]; redes para 

desporto; brinquedos de novidade para festas; brinque-
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dos de novidade para brincar; pachinkos; pranchas de 

remo (paddleboard); armas de paintball (marcadores) 

[aparelhos de desporto]; bolas de paintball [munições 

para armas de paintball] [aparelhos de desporto]; cha-

péus em papel para festas; parapentes; jogos de salão; 

artigos de estouro para festas [novidades para festas]; 

espoletas fulminantes [brinquedos]; máquinas para 

exercícios físicos; pinhatas (piñatas); balões para brin-

car; tendas para brincar; casas de brincar para crian-

ças; bolas para brincar; cartas de jogar; brinquedos 

de pelúcia; brinquedos de peluche ligados a pequenas 

mantinhas; postes para salto com vara; jogos e brin-

quedos portáteis com funções de telecomunicação; jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; coquilhas 

de protecção para desporto; películas de protecção 

adaptadas para ecrãs de jogos portáteis; almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto]; sacos de boxe; 

fantoches; malhas [jogos]; raquetes; guizos [brinque-

dos]; molinetes para pesca; veículos de brincar contro-

lados remotamente; jogos de argolas; cavalos de baloi-

ço; canas de pesca; skates; patins; rolos para bicicletas 

estáticas de exercício; rodas de roleta; pranchas à vela; 

kits de maquetes [brinquedos]; modelos de veículos à 

escala; scooters [brinquedos]; raspadinhas para jogar 

jogos de loteria; peles de foca [revestimentos para es-

quis]; caneleiras [artigos de desporto]; volantes [artigos 

de desporto]; pranchas de skate; botas para patinagem 

com patins afixados; trenós; fixações de esqui; bastões 

de esqui; bastões de esqui para patins; esquis; pinos de 

bowling; quilhas [jogos]; trenós [artigos de desporto]; 

toboggans  [brinquedos]; fisgas [artigos de despor-

to]; slot-machines  [máquinas de jogos]; pranchas 

para a neve; raquetes para a neve; brinquedos para 

fazer bolas de sabão; revestimentos de esquis; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicle-

tas fixas de exercício; cordas para raquetes; brinquedos 

de pelúcia; esquis para surf; correias para pranchas de 

surf; pranchas de surf; piscinas [artigos de brincar]; 

mesas para ténis de mesa; alvos; ursinhos de pelúcia; 

aparelhos para lançar bolas de ténis; redes de ténis; 

máscaras teatrais; pistolas de ar para brincar; plasti-

cina para brincar; figuras de brincar; cosméticos de 

imitação para brincar; móbiles de brincar; modelos de 

brincar; pistolas de brincar; robôs de brincar; veículos 

de brincar; brinquedos; cartas coleccionáveis para jo-

gos; trampolins; consolas de jogos de vídeo; máquinas 

de jogos de vídeo; cintas adelgaçantes para a prática 

de exercício; cintos para levantamento de pesos [artigos 

de desporto]; tudo incluído na classe 28.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha, tangela pálida acinzentada clara, tangela pálida, 

vermelhão claro, vermelhão médio, azul, amarela, 

cinza frio, preta e branca, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/174470

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

empresas; trabalhos de escritório; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados 

informáticas; serviços de venda a retalho em lojas de 

centros comerciais e serviços de venda a retalho em 

lojas de centros comerciais em linha; serviços de venda 

a retalho em lojas de conveniência e serviços de venda 

a retalho em linha; serviços de venda a retalho por 

encomenda postal; serviços de venda a retalho em lo-

jas de centros comerciais; serviços de venda a retalho 

em lojas de conveniência e serviços de venda a retalho 

por encomenda postal também fornecidos através da 

televisão, internet e outros suportes multimédia; con-

tabilidade; organização de subscrições de publicações; 

anúncios publicitários na televisão; compilação de 

anúncios para uso como páginas da web na internet; 

preparação e apresentação de exibições de áudio e 

visuais para fins publicitários; divulgação de anúncios 

publicitários; serviços de informações de negócios; 
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recepção, processamento e fornecimento de dados 

informatizados de informações comerciais; estudos 

de marketing; planeamento de negócios, avaliação de 

negócios comerciais; pesquisa de marketing; serviços 

de telemarketing; administração de programas de fide-

lidade do consumidor; processamento administrativo 

de ordens de compra; serviços de agência de publicida-

de; compilação de estatísticas de negócios e informa-

ções comerciais; assessoria e assistência de negócios 

na selecção de produtos e serviços; todos os serviços 

atrás referidos também fornecidos através da internet, 

televisão terrestre ou por satélite, radiocomunicação; 

serviços promocionais relacionados com programas de 

recompensas no uso de cartão de crédito; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da atribuição 

de pontos de compra para utilização com cartão de 

crédito; serviços promocionais relacionados com o for-

necimento de incentivos para a utilização de cartões 

de crédito e débito; promoção da venda de produtos 

e serviços de terceiros através da oferta de descontos, 

incentivos, sorteios, reduções de preços, ofertas de 

valor acrescentado e cupões; serviços de fidelidade do 

consumidor para fins comerciais, promocionais e pu-

blicitários, nomeadamente fornecimento de programas 

de incentivos de recompensas para clientes através da 

emissão e processamento de pontos e créditos de fide-

lidade e cartões de fidelidade para a compra de bens e 

serviços, e fornecimento de concursos, sorteios, jogos e 

prémios; administração de um programa de incentivos 

através de recompensas que permite aos participantes 

obterem descontos e produtos e serviços gratuitos por 

meio da adesão ao programa; fornecimento de servi-

ços de informação, assessoria e consultoria relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; serviços 

de agência dos média (relações públicas); serviços de 

planeamento de eventos promocionais; gestão de ne-

gócios para prestadores de serviços autónomos; gestão 

comercial de artistas; venda por grosso e a retalho de 

filmes, gravações de som, obras literárias, obras dra-

máticas, obras musicais e obras artísticas; angariação 

de patrocínio; publicidade; serviços de agência de pu-

blicidade; publicidade por correspondência; produção 

de filmes publicitários; aluguer de espaço publicitário; 

aluguer de tempo publicitário em meios de comunica-

ção; aluguer de painéis publicitários [painéis publicitá-

rios]; assistência na gestão de negócios; consultadoria 

de gestão empresarial; serviços de assessoria em ges-

tão de negócios; consultoria em gestão e organização 

de negócios; gestão comercial de artistas; pesquisa de 

negócios; fornecimento de informações de negócios; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; fornecimento de informações comerciais 

e aconselhamento para consumidores na escolha de 

produtos e serviços; demonstração de produtos; desen-

volvimento de conceitos de publicidade; organização 

de desfiles de moda com fins promocionais; marketing; 

relações com orgãos de comunicação social; publici-

dade em linha numa rede informática; serviços reta-

lhistas em linha de música e filmes descarregáveis e 

pré-gravados; serviços retalhistas em linha de música 

digital descarregável; serviços de venda a retalho em 

linha para software de jogos descarregável; serviços 

retalhistas em linha de software de jogos de compu-

tador descarregável; fornecimento de um mercado 

em linha para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; publicidade de exterior; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda 

a retalho; publicação de textos publicitários; prepa-

ração de folhas de pagamento; aluguer de stands de 

vendas; promoção de vendas para terceiros; escrita de 

guiões para fins publicitários; produção de programas 

de televendas; publicidade na televisão; organização 

de feiras comerciais; processamento de textos; actu-

alização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; redacção de textos publicitários; venda 

a retalho de cosméticos e produtos de higiene pessoal; 

administração comercial do licenciamento e gestão de 

marcas; serviços de promoção, gestão e consultoria 

de franquias; serviços de venda a retalho e por grosso 

de produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos 

e artigos médicos; consultoria de gestão de pessoal; 

gestão de ficheiros informatizados; fornecimento de 

classificações de utilizadores para fins comerciais ou 

publicitários; fornecimento de críticas/comentários de 

utilizadores para fins comerciais ou publicitários; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha, tangela pálida acinzentada clara, tangela pálida, 

vermelhão claro, vermelhão médio, azul, amarela, 

cinza frio, preta e branca, tal como representado na 

figura.
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[210]  N.º : N/174471

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Songshan 

Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Sutiãs adesivos; alvas; botins; aventais 

[vestuário]; plastrões; calças para bebés [roupa inte-

rior]; bandanas [lenços de pescoço]; roupões de banho; 

sandálias de banho; chinelos de banho; toucas de ba-

nho; fatos de banho; calções de banho; roupa de praia; 

sapatos de praia; cintos [vestuário]; boinas; babetes 

sem ser em papel; babetes com mangas sem ser em pa-

pel; boas [peles para usar à volta do pescoço]; corpetes 

[lingerie]; gáspeas para botas; botas para desporto; 

botas; cuecas com perna; suspensórios para vestuário 

[suspensórios]; sutiãs; calças de montar para vestir; 

camisolas; palas de bonés; bonés sendo chapelaria; 

casulas; vestuário contendo substâncias adelgaçantes; 

vestuário para ginástica; vestuário com LEDs incor-

porados; vestuário em imitação de couro; vestuário de 

couro; vestuário; colarinhos [vestuário]; combinações 

[vestuário]; corpetes; esparti lhos [roupa interior]; 

faixas para os pulsos [vestuário]; vestuário para ciclis-

tas; colarinhos destacáveis; protecções para as axilas 

(peças de vestuário); vestidos; roupões; tapa-orelhas 

[vestuário]; vestuário bordado; sapatos ou sandálias de 

esparto; luvas sem dedos; coletes de pesca; acessórios 

de metal para calçado; chuteiras; cobre-pés, não aque-

cidos electricamente [vestuário]; gáspeas para calçado; 

calçado; estolas de pele; peles [vestuário]; gabardinas 

[vestuário]; galochas; ligas; cintas; luvas [vestuário]; sa-

patos de ginástica; capas de cabeleireiro; meias-botas; 

armações para chapéus [estruturas]; chapéus; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços de cabeça; chapela-

ria; protectores de tacões para sapatos; calcanheiras 

para calçado; calcanheiras para meias; tacões; capuzes 

[vestuário]; hosiery ; jaquetas [vestuário]; malhas 

[vestuário]; uniformes de judo; batas; uniformes de 

karaté; quimonos; cuecas; artigos de malha [vestuário]; 

botas de renda; roupas de látex; enxovais [vestuário]; 

perneiras [polainas]; perneiras [calças]; meias-calças; 

librés; manípulos; mantilhas; fatos de máscaras; mitras 

[chapéus]; mitenes; cintos para dinheiro [vestuário]; 

vestuário para motoristas; regalos [vestuário]; abafos 

de pescoço; gravatas; dispositivos antiderrapantes para 

calçado; roupa exterior; macacões; sobretudos; vestu-

ário de papel; chapéus em papel [vestuário]; parkas; 

romeiras; peliças; anáguas; lenços de bolso; bolsos 

para vestuário; ponchos; pijamas; fatos isotérmicos; 

vestuário pronto-a-vestir; forros confeccionados para 

vestuário [peças de vestuário]; sandálias; saris; saron-

gues; faixas para vestir; lenços de cabeça ou de pes-

coço; xales; peitilhos de camisas; encaixes de camisa; 

camisas; sapatos; camisas de manga curta; toucas de 

banho; botas de esqui; luvas de esqui; saias; solidéus; 

máscaras para dormir; chinelas; combinações [roupa 

interior]; suspensórios para peúgas; peúgas; palmilhas; 

solas para calçado; polainas; camisetas desportivas; 

calçado desportivo; camisetas de alças para desporto; 

suspensórios de meias; meias; pitões para chuteiras; 

jaquetas acolchoadas [vestuário]; fatos; peúgas absor-

ventes do suor; meias absorventes do suor; roupa inte-

rior absorvente do suor; blusas; camisolas [pulôveres]; 

bodies [roupa interior]; t-shirts; collants; biqueiras 

para calçado; togas; cartolas; presilhas para calças; cal-

ças; turbantes; ceroulas; roupa interior; uniformes; va-

lenki [botas de feltro]; véus [vestuário]; viseiras sendo 

chapelaria; coletes; roupas impermeáveis; viras para 

calçado; fatos isotérmicos para esqui aquático; escapu-

lários [vestuário]; sapatos de madeira; vestuário para 

homens, mulheres, crianças e bebés, camisolas de al-

ças, camisas tecidas, camisas de malha, camisas pólo, 

camisolas de lã, calças de lã, coletes de lã; casacos 

[vestuário]; jaquetas, ponchos e casacos impermeáveis; 

vestuário impermeável; coletes de viagem / utilitários; 

sweatshirts , e calças de fato de treino; fatos de 

aquecimento; calças tecidas, calças, calções, e calças 

largas de malha; fatos-macaco; lingerie, vestuário de 

lazer; camisolas de dormir, camisas de noite; vestuário 

de natação e túnicas de praia; abafos para as orelhas, 

viseiras, bonés e chapéus, cintos e suspensórios; lenços 

de cabeça e pescoço, bandanas, gravatas; peúgas in-

formais, peúgas e collants de cerimónia; calçado mas-

culino, feminino e infantis, calçado informal, calçado 

todo-o-terreno, botas para actividades ao ar livre, cal-

çado para actividades aquáticas ao ar livre, sandálias 

todo-o-terreno e sandálias para uso aquático; vestidos 

de noiva; vestidos de noite; tudo incluído na classe 25.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174472

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Son-

gshan Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brincar; 

aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica e des-

porto não incluídos noutras classes; decorações para 

árvores de Natal; máquinas de jogos de vídeo de ar-

cada operadas por moedas; brinquedos de bonecos de 

acção e acessórios para os mesmos; cartões para jogos 

de cartas coleccionáveis; bonecos de brincar molda-

dos; receptores e transmissores de rádio-controlo para 

modelos de brincar controlados por rádio; controlado-

res de motor electrónicos operados por jogadores para 

modelos de brincar; jogos de dados; cartas de jogo; 

conjuntos de jogos de damas; dominós; aparelhos de 

prestidigitação sob a forma de truques de magia; jogos 

de cartas; brinquedos de actividades múltiplas para 

crianças; balões; brinquedos para o banho; bolas de 

praia; bonecos de brincar coleccionáveis; máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; máquinas de diversão, auto-

máticas ou accionadas por moedas; implementos para 

tiro com arco; bolas para jogos; halteres de barra; jo-

gos de tabuleiro; arcos e flechas; aparelhos de muscu-

lação; aparelhos de reabilitação corporal (sem ser para 

uso medicinal); aparelhos de treino físico; bodyboar-

ds; bumerangues; aparelhos e máquinas de bowling; 

blocos de construção de brincar; jogos de construção; 

redes para borboletas; escudos de camuflagem [artigos 

de desporto]; máscaras de carnaval; jogos de xadrez; 

tabuleiros de xadrez; expansores do tórax [exercício 

físico]; mesas de bilhar que funcionam com moedas; 

contadores [discos] para jogos; tabuleiros de damas; 

fichas para jogos de azar; confetes; aparelhos de pres-

tidigitação; controlos para consolas de jogos; contro-

los para brinquedos; sacos adaptados para críquete; 

copos para dados; dardos; jogos de dados; discos para 

desporto; bonecas; jogos de dominós; tabuleiros para 

jogos de damas [jogos]; jogos de damas [jogos]; drones 

[brinquedos]; halteres; cotoveleiras [artigos de des-

porto]; alvos electrónicos; carrosséis de feiras; luvas 

de esgrima; máscaras de esgrima; armas de esgrima; 

anzóis; barbatanas para mergulho; barbatanas para 

nadar; discos voadores [brinquedos]; mesas de matra-

quilhos; aparelhos para jogos; jogos; máquinas de jo-

gos para jogos de azar; luvas para jogos; etiquetas para 

sacos de golfe; carrinhos para sacos de golfe; sacos de 

golfe, com ou sem rodas; tacos de golfe; luvas de golfe; 

aparelhos para ginástica; giroscópios e estabilizadores 

de voo para aeromodelos; equipamento de treino de 

ginástica; consolas portáteis para jogar jogos de vídeo; 

asas-delta; espingardas lança-arpões [artigos de des-

porto]; sticks de hóquei; jogos de ferraduras; chamari-

zes para caça; patins de gelo; patins em linha; quebra-

-cabeças; joysticks para jogos de vídeo; caleidoscópios; 

carretos para papagaios de papel; papagaios de papel; 

joelheiras [artigos de desporto]; sacos de rede para 

a pesca; mah-jong; berlindes para jogos; máscaras 

[brinquedos]; mastros para pranchas de vela; suportes 

atléticos para homem [artigos de desporto]; redes para 

desporto; brinquedos de novidade para festas; brinque-

dos de novidade para brincar; pachinkos; pranchas de 

remo (paddleboard); armas de paintball (marcadores) 

[aparelhos de desporto]; bolas de paintball [munições 

para armas de paintball] [aparelhos de desporto]; cha-

péus em papel para festas; parapentes; jogos de salão; 

artigos de estouro para festas [novidades para festas]; 

espoletas fulminantes [brinquedos]; máquinas para 

exercícios físicos; pinhatas (piñatas); balões para brin-

car; tendas para brincar; casas de brincar para crian-

ças; bolas para brincar; cartas de jogar; brinquedos 

de pelúcia; brinquedos de peluche ligados a pequenas 

mantinhas; postes para salto com vara; jogos e brin-

quedos portáteis com funções de telecomunicação; jo-

gos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; coquilhas 

de protecção para desporto; películas de protecção 

adaptadas para ecrãs de jogos portáteis; almofadas de 

protecção [partes de fatos de desporto]; sacos de boxe; 

fantoches; malhas [jogos]; raquetes; guizos [brinque-

dos]; molinetes para pesca; veículos de brincar contro-

lados remotamente; jogos de argolas; cavalos de baloiço; 
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canas de pesca; skates; patins; rolos para bicicletas 

estáticas de exercício; rodas de roleta; pranchas à vela; 

kits de maquetes [brinquedos]; modelos de veículos à 

escala; scooters [brinquedos]; raspadinhas para jogar 

jogos de loteria; peles de foca [revestimentos para es-

quis]; caneleiras [artigos de desporto]; volantes [artigos 

de desporto]; pranchas de skate; botas para patinagem 

com patins afixados; trenós; fixações de esqui; bastões 

de esqui; bastões de esqui para patins; esquis; pinos de 

bowling; quilhas [jogos]; trenós [artigos de desporto]; 

toboggans  [brinquedos]; fisgas [artigos de despor-

to]; slot-machines  [máquinas de jogos]; pranchas 

para a neve; raquetes para a neve; brinquedos para 

fazer bolas de sabão; revestimentos de esquis; piões 

[brinquedos]; trampolins [artigos de desporto]; bicicle-

tas fixas de exercício; cordas para raquetes; brinquedos 

de pelúcia; esquis para surf; correias para pranchas de 

surf; pranchas de surf; piscinas [artigos de brincar]; 

mesas para ténis de mesa; alvos; ursinhos de pelúcia; 

aparelhos para lançar bolas de ténis; redes de ténis; 

máscaras teatrais; pistolas de ar para brincar; plasti-

cina para brincar; figuras de brincar; cosméticos de 

imitação para brincar; móbiles de brincar; modelos de 

brincar; pistolas de brincar; robôs de brincar; veículos 

de brincar; brinquedos; cartas coleccionáveis para jo-

gos; trampolins; consolas de jogos de vídeo; máquinas 

de jogos de vídeo; cintas adelgaçantes para a prática 

de exercício; cintos para levantamento de pesos [artigos 

de desporto]; tudo incluído na classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174473

[220]  Data de pedido : 2020/10/19

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : JVR Music International Limited

  Endereço : 11F., No.451, Changchun Rd., Son-

gshan Dist., Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios; administração de 

empresas; trabalhos de escritório; gestão de bases de 

dados; compilação de informações em bases de dados 

informáticas; serviços de venda a retalho em lojas de 

centros comerciais e serviços de venda a retalho em 

lojas de centros comerciais em linha; serviços de venda 

a retalho em lojas de conveniência e serviços de venda 

a retalho em linha; serviços de venda a retalho por 

encomenda postal; serviços de venda a retalho em lo-

jas de centros comerciais; serviços de venda a retalho 

em lojas de conveniência e serviços de venda a retalho 

por encomenda postal também fornecidos através da 

televisão, internet e outros suportes multimédia; con-

tabilidade; organização de subscrições de publicações; 

anúncios publicitários na televisão; compilação de 

anúncios para uso como páginas da web na internet; 

preparação e apresentação de exibições de áudio e 

visuais para fins publicitários; divulgação de anúncios 

publicitários; serviços de informações de negócios; 

recepção, processamento e fornecimento de dados 

informatizados de informações comerciais; estudos 

de marketing; planeamento de negócios, avaliação de 

negócios comerciais; pesquisa de marketing; serviços 

de telemarketing; administração de programas de fide-

lidade do consumidor; processamento administrativo 

de ordens de compra; serviços de agência de publicida-

de; compilação de estatísticas de negócios e informa-

ções comerciais; assessoria e assistência de negócios 

na selecção de produtos e serviços; todos os serviços 

atrás referidos também fornecidos através da internet, 

televisão terrestre ou por satélite, radiocomunicação; 

serviços promocionais relacionados com programas de 

recompensas no uso de cartão de crédito; promoção de 

produtos e serviços de terceiros através da atribuição 

de pontos de compra para utilização com cartão de 

crédito; serviços promocionais relacionados com o for-

necimento de incentivos para a utilização de cartões 

de crédito e débito; promoção da venda de produtos 

e serviços de terceiros através da oferta de descontos, 

incentivos, sorteios, reduções de preços, ofertas de 

valor acrescentado e cupões; serviços de fidelidade do 

consumidor para fins comerciais, promocionais e pu-

blicitários, nomeadamente fornecimento de programas 

de incentivos de recompensas para clientes através da 

emissão e processamento de pontos e créditos de fide-

lidade e cartões de fidelidade para a compra de bens e 

serviços, e fornecimento de concursos, sorteios, jogos e 

prémios; administração de um programa de incentivos 
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através de recompensas que permite aos participantes 

obterem descontos e produtos e serviços gratuitos por 

meio da adesão ao programa; fornecimento de servi-

ços de informação, assessoria e consultoria relacio-

nados com todos os serviços atrás referidos; serviços 

de agência dos média (relações públicas); serviços de 

planeamento de eventos promocionais; gestão de ne-

gócios para prestadores de serviços autónomos; gestão 

comercial de artistas; venda por grosso e a retalho de 

filmes, gravações de som, obras literárias, obras dra-

máticas, obras musicais e obras artísticas; angariação 

de patrocínio; publicidade; serviços de agência de pu-

blicidade; publicidade por correspondência; produção 

de filmes publicitários; aluguer de espaço publicitário; 

aluguer de tempo publicitário em meios de comunica-

ção; aluguer de painéis publicitários [painéis publicitá-

rios]; assistência na gestão de negócios; consultadoria 

de gestão empresarial; serviços de assessoria em ges-

tão de negócios; consultoria em gestão e organização 

de negócios; gestão comercial de artistas; pesquisa de 

negócios; fornecimento de informações de negócios; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; fornecimento de informações comerciais 

e aconselhamento para consumidores na escolha de 

produtos e serviços; demonstração de produtos; desen-

volvimento de conceitos de publicidade; organização 

de desfiles de moda com fins promocionais; marketing; 

relações com orgãos de comunicação social; publici-

dade em linha numa rede informática; serviços reta-

lhistas em linha de música e filmes descarregáveis e 

pré-gravados; serviços retalhistas em linha de música 

digital descarregável; serviços de venda a retalho em 

linha para software de jogos descarregável; serviços 

retalhistas em linha de software de jogos de compu-

tador descarregável; fornecimento de um mercado 

em linha para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; publicidade de exterior; apresentação de 

produtos em meios de comunicação para fins de venda 

a retalho; publicação de textos publicitários; prepa-

ração de folhas de pagamento; aluguer de stands de 

vendas; promoção de vendas para terceiros; escrita de 

guiões para fins publicitários; produção de programas 

de televendas; publicidade na televisão; organização 

de feiras comerciais; processamento de textos; actu-

alização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; redacção de textos publicitários; venda 

a retalho de cosméticos e produtos de higiene pessoal; 

administração comercial do licenciamento e gestão de 

marcas; serviços de promoção, gestão e consultoria 

de franquias; serviços de venda a retalho e por grosso 

de produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos 

e artigos médicos; consultoria de gestão de pessoal; 

gestão de ficheiros informatizados; fornecimento de 

classificações de utilizadores para fins comerciais ou 

publicitários; fornecimento de críticas/comentários de 

utilizadores para fins comerciais ou publicitários; tudo 

incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174534

[220]  Data de pedido : 2020/10/20

[730]  Requerente : XOR UK Corporation Limited

  Endereço : 25 St. Thomas Street, Winchester, 

Hampshire, SO23 9HJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção, reparação, 

assistência e actualização de dispositivos electrónicos 

de consumo, telefones móveis, telefones inteligentes, 

dispositivos digitais móveis, aparelhos de telecomuni-

cações, computadores, reprodutores digitais de áudio 

e vídeo, computadores portáteis, assistentes digitais 

pessoais, e acessórios para tais bens; fornecimento de 

serviços de suporte técnico (sob a forma de instalação, 

manutenção e reparação) relacionados com a utiliza-

ção de dispositivos electrónicos de consumo, aparelhos 

de telecomunicações e acessórios para os mesmos; 

serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução 

de problemas sob a forma de reparação de hardware 

informático e problemas electrónicos; fornecimento 

de informações, serviços de assessoria, serviços de 

consulta e assistência (sob a forma de instalação, ma-

nutenção e reparação) relacionados com dispositivos 

electrónicos de consumo, aparelhos de telecomuni-

cações fornecidos em linha a partir de uma base de 

dados informática, da Internet ou de outra rede elec-

trónica.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2020/04/20  Reino Unido

N.º UK00003482840

[210]  N.º : N/174537

[220]  Data de pedido : 2020/10/20

[730]  Requerente : XOR UK Corporation Limited

  Endereço : 25 St. Thomas Street, Winchester, 

Hampshire, SO23 9HJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, manutenção, reparação, 

assistência e actualização de dispositivos electrónicos 

de consumo, telefones móveis, telefones inteligentes, 

dispositivos digitais móveis, aparelhos de telecomuni-

cações, computadores, reprodutores digitais de áudio 

e vídeo, computadores portáteis, assistentes digitais 

pessoais, e acessórios para tais bens; fornecimento de 

serviços de suporte técnico (sob a forma de instalação, 

manutenção e reparação) relacionados com a utiliza-

ção de dispositivos electrónicos de consumo, aparelhos 

de telecomunicações e acessórios para os mesmos; 

serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução 

de problemas sob a forma de reparação de hardware 

informático e problemas electrónicos; fornecimento 

de informações, serviços de assessoria, serviços de 

consulta e assistência (sob a forma de instalação, ma-

nutenção e reparação) relacionados com dispositivos 

electrónicos de consumo, aparelhos de telecomuni-

cações fornecidos em linha a partir de uma base de 

dados informática, da Internet ou de outra rede elec-

trónica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/04/20  Reino Unido

N.º UK00003482846

[210]  N.º : N/174597

[220]  Data de pedido : 2020/10/22

[730]  Requerente : 

 VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

  Endereço : 168

 No.168 J i ng ha i East Rd., C ha ng’a n, Dongg ua n, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/174845

[220]  Data de pedido : 2020/10/29

[730]  Requerente : CERTIS CISCO SECURITY 

PTE. LTD.

  Endereço : 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, 

Singapura 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de telecomunicações, nomeadamente, transmissão 

electrónica de ficheiros áudio e vídeo transferidos 

e descarregáveis através de computador e de outras 

redes de comunicações; fornecimento de quadros de 

avisos eletrónicos online para a transmissão de men-

sagens entre utilizadores de computadores no domínio 

da informação sobre produtos de consumo; serviços 

de transmissão na internet; entrega de mensagens por 

transmissão electrónica; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente, transmissão electrónica de ficheiros 

de áudio e vídeo e de conteúdos multimédia transmi-

tidos e descarregáveis via computador e outras redes 

de comunicação; serviços de comunicações de banda 

larga sem fios; serviços de mensagens digitais sem fio 

numéricas e de texto; comunicação via leitor de livros 

electrónicos sem fios; transmissão electrónica de in-

formações e dados; difusão e transmissão de áudio de 

meios digitais educativos e de entretenimento; serviços 
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de comunicação para transmissão, armazenamento em 

cache, acesso, recepção, download, streaming, difusão, 

partilha, exibição, formatação, espelhamento e transfe-

rência de texto, imagens, áudio, vídeo e dados através 

de redes de telecomunicações, redes de comunicações 

sem fio e internet; fornecimento de acesso a directó-

rios, bases de dados e materiais de referência online; 

fornecimento de acesso a dispositivos auxiliares ou 

dispositivos electrónicos sob a forma de prestação de 

serviços de conectividade de telecomunicações para a 

transferência de imagens, mensagens, áudio, visuais, 

audiovisuais e obras multimédia entre leitores electró-

nicos, telemóveis, smartphones, dispositivos electró-

nicos portáteis, dispositivos digitais portáteis, tablets 

ou computadores, streaming de material áudio, visual 

e audiovisual através da internet ou de outro computa-

dor ou de rede de comunicações; fornecimento de uma 

sala de chat e fóruns online que permitem aos utiliza-

dores aceder e partilhar conteúdos, textos, obras vi-

suais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literá-

rias, dados, ficheiros, documentos e obras electrónicas; 

fornecimento de tempo de acesso a websites (ISP) que 

permitem aos utilizadores de computadores transmi-

tir, armazenar em cache, receber, descarregar, trans-

mitir, difundir, exibir, formatar, transferir e partilhar 

conteúdos, textos, obras visuais, obras áudio, obras 

audiovisuais, obras literárias, dados, ficheiros, docu-

mentos e obras electrónicas; fornecimento de tempo 

de acesso a websites (ISP) que dão aos utilizadores de 

computador a capacidade de transmitir, armazenar em 

cache, receber, descarregar, transmitir, difundir, exi-

bir, formatar, transferir e partilhar fotografias, vídeos, 

textos, dados, imagens e outras obras electrónicas; 

serviços de telecomunicações, nomeadamente, dispo-

nibilização de quadros de avisos electrónicos online 

para a transmissão de mensagens entre utilizadores 

de computadores relativas a entretenimento; forneci-

mento de salas de chat interactivas para a transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores e 

assinantes relativamente a uma grande variedade de 

tópicos; transmissão electrónica de críticas de entrete-

nimento e informação através de redes informáticas e 

de comunicações; fornecimento de comunicação elec-

trónica de blogues; fornecimento de salas de chat on-

line e de quadros de avisos electrónicos; fornecimento 

de fóruns online para comunicação no domínio dos jo-

gos electrónicos; fornecimento de transmissão video-

-on-demand de jogos de computador; fornecimento a 

utilizadores de tempo de acesso de telecomunicações 

a redes de comunicações electrónicas com meios de 

identificação, localização, agrupamento, distribuição 

e gestão de dados e links a servidores informáticos de 

terceiros, processadores informáticos e utilizadores de 

computadores; agências noticiosas; fornecimento de 

acesso através da internet a directórios de números de 

telefone, endereços comerciais, endereços de correio 

electrónico, endereços e número de telefone de pesso-

as, locais e organizações, acesso à informação e gestão 

remota de dados para entrega sem fios de conteúdos 

para computadores portáteis, laptops e dispositivos 

electrónicos móveis; transmissão de imagens através 

da internet; intercâmbio electrónico de dados arma-

zenados em bases de dados acessíveis através de redes 

de telecomunicação; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente transmissão local e de longa distância 

de voz, dados, gráficos por meio de transmissões tele-

fónicas, telegráficas, por cabo e por satélite; aluguer 

de aparelhos e instalações de telecomunicações; trans-

missão de informações de bases de dados através de 

redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de informação, consultadoria e assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores laranja e azul es-

curo, tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2020/06/19  Singapura

N.º 40202012399T

[210]  N.º : N/174963

[220]  Data de pedido : 2020/11/04

[730]  Requerente : DUPONT POLYMERS INC.

  Endereço : 974 Centre Road, Wilmington, Dela-

ware 19805, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Espuma de poliuretano; compostos ve-

dantes para juntas; resinas semiacabadas e resinas sin-

téticas semiacabadas; matérias plásticas sob a forma de 

tubos, varetas, barras, vigas (sem ser para construção), 

blocos, placas, tiras, películas, folhas, painéis e peças 

moldadas (moldes), destinados à manufatura; espuma 

de poliuretano em spray para aplicações de vedação, 

calafetagem, isolamento e aderência; barreiras para re-

tenção de vapores e líquidos; materiais para isolamen-

to; materiais de isolamento para edifícios; isolamento 
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acústico; materiais com propriedades amortecedoras; 

resinas artificiais [produtos semiacabados]; isolamento 

térmico de células fotovoltaicas solares e coletores so-

lares; tubos flexíveis não metálicos; folhas e laminados 

de fibras artificiais (sem ser para uso têxtil); materiais 

de calafetagem (não metálicos) para janelas e portas, 

bem como para cozinhas e casas de banho; plásticos 

sob a forma de filamentos; películas em matérias plás-

ticas sem ser para embalagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175383

[220]  Data de pedido : 2020/11/16

[730]  Requerente : Marc Jacobs Trademarks, L.L.C.

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; mochilas de duas alças; 

sacos para as costas; mochilas; sacos de transporte; 

sacos para a praia; sacos multiusos; sacos de compras 

em lona; sacos de compras em matérias têxteis; saco-

las; pochetes; sacos para usar ao ombro; alcofas (sa-

cos); malas de mão em forma de balde; porta-moedas; 

sacos para cosméticos vendidos vazios; bolsas para 

trocos; carteiras; bolsas de couro; estojos para cartões-

-de-visita; estojos para cartões de crédito; estojos de 

toilette vendidos vazios; sacos a tiracolo; sacos para 

fraldas; sacos de lona; sacos de estafeta; pastas para 

documentos; malas de viagem; sacos para vestuário 

para viagem; chapéus-de-chuva.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/05/15  Estados Unidos 

da América N.º 88/918,526

[210]  N.º : N/175805

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Robôs (máquinas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175806

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros artificiais 

(próteses), olhos e dentes artificiais; robôs de cirurgia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175807

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços médicos; ser-

viços de assistência médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175808

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Robôs (máquinas).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/175809

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros artificiais 

(próteses), olhos e dentes artificiais; robôs de cirurgia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175810

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços médicos; ser-

viços de assistência médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175811

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Robôs (máquinas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175812

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros artificiais 

(próteses), olhos e dentes artificiais; robôs de cirurgia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175813

[220]  Data de pedido : 2020/11/25

[730]  Requerente : Robocath

  Endereço : 19 Rue Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços médicos; ser-

viços de assistência médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176311

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Rakuten, Inc.

  Endereço : 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 

158-0094, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Corretagem; serviços de investimento; 

serviços de assessoria de investimento; consultoria 

de investimento; informações de investimento; gestão 

de investimentos; serviços de assessoria financeira; 

consultoria financeira; informação financeira; gestão 

financeira; gestão de activos e portfólios financeiros; 

serviços de análises e pesquisas de mercado financeiro; 

análise financeira; avaliações financeiras relacionadas 

com seguros, bancos e bens imobiliários; serviços de 

transacções financeiras; negócios financeiros; negócios 

monetários; seguros; serviços bancários; serviços de 

banco de investimento; negócios imobiliários; conclu-

são de transacções financeiras para acções, títulos de 
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capital, obrigações, futuros, opções, títulos, moeda, 

câmbios, mercadorias, derivados financeiros e outros 

produtos financeiros para terceiros; serviços de gestão 

e corretagem financeira no domínio de acções, títulos 

de capital, obrigações, futuros, opções, títulos, moeda, 

câmbios, mercadorias, derivados financeiros e outros 

produtos financeiros; serviços financeiros sob a forma 

de negociação de acções, títulos de capital, obrigações, 

futuros, opções, títulos, moeda, câmbios, mercadorias, 

derivados financeiros e outros produtos financeiros; 

serviços de consultoria, assessoria e informações rela-

cionados com a negociação de acções, títulos de capi-

tal, obrigações, futuros, opções, títulos, moeda, câm-

bios, mercadorias, derivados financeiros e outros pro-

dutos financeiros; serviços de consultoria, assessoria 

e informação relacionados com corretagem de acções, 

títulos de capital, obrigações, futuros, opções, títulos, 

moeda, câmbios, mercadorias, derivados financeiros 

e outros produtos financeiros; serviços de assessoria e 

informação financeira relacionados com acções, títulos 

de capital, obrigações, futuros, opções, títulos, moeda, 

câmbios, mercadorias, derivados financeiros e outros 

produtos financeiros; serviços de consultoria, asses-

soria e informação relacionados com o mercado de 

títulos; serviços de transacções financeiras em linha; 

serviços de corretagem e investimento para terceiros 

prestados através da internet; serviços de gestão e cor-

retagem financeira no domínio de acções, títulos de 

capital, obrigações, futuros, opções, títulos, moeda, 

câmbios, mercadorias, derivados financeiros e outros 

produtos financeiros através da internet; serviços fi-

nanceiros sob a forma de negociação de acções, títulos 

de capital, obrigações, futuros, opções, títulos, moeda, 

câmbios, mercadorias, derivados financeiros e outros 

produtos financeiros através da internet; gestão de ac-

tivos e portfolios financeiros disponibilizados através 

da internet; informações relacionadas com serviços 

financeiros, bancários, de seguros e de investimento 

prestados em linha; prestação de serviços de consulto-

ria, assessoria e informações relacionados com merca-

do de valores mobiliários através de uma base de da-

dos informática em linha ou da internet; subscrição de 

títulos; tutela de dinheiro e títulos; serviços fiduciários 

em linha relacionados com troca de serviços; serviços 

fiduciários de investimento imobiliário; serviços fidu-

ciários; serviços de informação, assessoria, consultoria 

e pesquisa relacionados com finanças e investimentos; 

serviços de contas de poupança; serviços de proces-

samento de pagamentos de programas de fidelidade; 

serviços de processamento de pagamentos; emissão de 

vales de valor sob a forma de pontos de cupões de des-

conto; resgate de vales de valor sob a forma de pontos 

de cupões de desconto; financiamento participativo; 

angariação de fundos de beneficência; preparação de 

relatórios financeiros; negociação financeira de ouro 

e platina; emissão de títulos negociáveis; serviços de 

financiamento; serviços de agência de transferência 

prestados a emissores de títulos de investimento; em-

préstimos contra títulos; gestão de carteiras de títulos; 

serviços de depósito de títulos; serviços de corretagem 

relacionados com subscrição ou oferta de títulos; em-

préstimo de títulos; avaliação financeira da capacidade 

de crédito de empresas e indivíduos e fornecimento de 

informações relacionadas com os mesmos; corretagem 

para liquidação de títulos; fornecimento de infor-

mações sobre contas bancárias; emissão de dinheiro 

electrónico; emissão de vales de valor; transferência 

electrónica de fundos; gestão de capital e de caixa; pa-

trocínios sob a forma de apoios financeiros.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/176312

[220]  Data de pedido : 2020/12/03

[730]  Requerente : Rakuten, Inc.

  Endereço : 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo, 

158-0094, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de acesso temporário a 

software e aplicações informáticas não descarregáveis 

em linha para utilização na negociação em linha de 

acções, títulos de capital, obrigações, futuros, opções, 

títulos, moeda, câmbios, mercadorias, derivados finan-

ceiros e outros produtos financeiros; fornecimento de 

software e aplicações em linha não descarregáveis re-

lacionados com investimento, nomeadamente software 

de comércio electrónico, software de gestão de cartei-

ras de investimento, software de análise financeira e 

software de gestão de ordens de transacções electró-

nicas; fornecimento de acesso temporário a software 

interactivo em linha não descarregável com notícias, 

pesquisas e informações no domínio dos investimentos 

financeiros e ferramentas comunitárias em linha para 

interagir com terceiros no domínio dos investimentos 
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financeiros; fornecimento de uso temporário de software 

não descarregável em linha na área de finanças, plane-

amento financeiro, investimentos e seguros pessoais, 

para realização de avaliações e pesquisas financeiras e 

fornecimento de planilhas para calcular quanto econo-

mizar para a reforma, estimar património líquido pes-

soal e organizar documentos financeiros; fornecimento 

de acesso temporário a software e aplicações informá-

ticas não descarregáveis em linha para fornecimento 

de informações e análises nos domínios do financia-

mento e do investimento; fornecimento de software e 

aplicações em linha não descarregáveis que permitem 

aos utilizadores aceder e visualizar dados de contas 

financeiras e de investimento, e notícias e informações 

nos domínios das finanças e investimentos; forneci-

mento de uso temporário de software e aplicações 

informáticas em linha não descarregáveis para a pres-

tação de serviços bancários, serviços financeiros, ser-

viços de gestão de contas bancárias, serviços de trans-

ferência monetária, serviços de pagamento, análises 

financeiras e relatórios financeiros, serviços de gestão 

financeira e serviços de informação relacionados com 

bancos e finanças; fornecimento de acesso temporário 

a software e aplicações informáticas não descarregá-

veis em linha para verificação e autorização de assina-

turas electrónicas; fornecedor de serviços de aplica-

ção com software para uso na negociação de acções, 

títulos de capital, obrigações, futuros, opções, títulos, 

moeda, câmbios, mercadorias, derivados financeiros e 

outros produtos financeiros para serviços financeiros 

e de investimento; hospedagem de software e aplica-

ções móveis para uso em serviços de transacções e 

corretagem de câmbios, títulos e outros instrumentos 

financeiros; alojamento de software e aplicações mó-

veis nos domínios da informação financeira e de inves-

timento assim como serviços de assessoria; plataforma 

como serviço [PaaS]; plataformas de hospedagem na 

internet; hospedagem de plataformas de transacção na 

internet para corretagem de acções, títulos de capital, 

obrigações, futuros, opções, títulos, moeda, câmbios, 

mercadorias, derivados financeiros e outros produtos 

financeiros; hospedagem de um website com tecnolo-

gia que permite aos utilizadores visualizar, analisar e 

gerir informações de contas relativas à negociação de 

títulos e permite a negociação electrónica de títulos; 

manutenção de software informático relacionado com 

segurança informática e prevenção de riscos infor-

máticos; monitorização de sistemas informáticos por 

acesso remoto; monitorização de sistemas informáticos 

para detecção de acesso não autorizado ou violação 

de dados; serviços de criptografia de dados; resolução 

de problemas de software informático; serviços de 

suporte técnico de software informático; concepção, 

desenvolvimento de hardware e software informático; 

concepção, desenvolvimento de hardware, software e 

aplicações para dispositivos móveis relacionados com 

finanças, informações comerciais, serviços de correta-

gem, investimento, cotação de preços e transmissão de 

dados, mensagens e imagens por dispositivos electró-

nicos; instalação e manutenção de software informáti-

co; instalação e manutenção de software informático e 

aplicações para dispositivos móveis relacionados com 

finanças, informações comerciais, serviços de correta-

gem, investimento, cotação de preços e transmissão de 

dados, mensagens e imagens por dispositivos electró-

nicos; criação, aluguer, manutenção e actualização de 

programas informáticos; criação, aluguer, manutenção 

e actualização de software informático; serviços infor-

máticos relacionados com armazenamento electrónico 

de dados; armazenamento de dados em linha; aluguer 

de computadores; fornecimento de programas infor-

máticos em redes de dados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/176477

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : HOCHDORF Swiss Nutrition 

AG

  Endereço : Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos e substâncias dietéticos 

adaptados para uso médico, alimentos para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176478

[220]  Data de pedido : 2020/12/09

[730]  Requerente : HOCHDORF Swiss Nutrition 

AG
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  Endereço : Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite em pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176698

[220]  Data de pedido : 2020/12/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 66 17

2018

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176787

[220]  Data de pedido : 2020/12/15

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/07/22  China

N.º 48305202

[210]  N.º : N/176869

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de praia, chapéus-de-sol para a 

praia, guarda-sóis para a praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,132

[210]  N.º : N/176870

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cadeiras de praia, mesas de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,132

[210]  N.º : N/176871

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Refrigeradores portáteis, não eléctricos.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,132

[210]  N.º : N/176872

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Toalhas de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,132

[210]  N.º : N/176873

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calções, calções de banho, roupa de 

praia, roupa de banho, sapatos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,132

[210]  N.º : N/176874

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,132

[210]  N.º : N/176875

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Mochilas com casacos incorporados; 

mochilas; mochilas para animais de estimação; bolsas 

para mudas; bolsas necessaire; bolsas para moedas; 

sacos de mão; sacos militares ( duffle bags ), sacos 

porta-fatos [para viagem], sacos de compras, sacos de 

ombro e mochilas; bolsas multi-usos; pochetes; bol-

sas; bolsas, excepto de metal precioso; mochilas com 

duas alças; conjuntos de sacos, nomeadamente, sacos 

de corda usados como mochilas; bolsas pequenas ne-

cessaire; bolsas pequenas; sacos de viagem; carteiras; 

bolsas de pulso; sacos de praia, chapéus-de-sol para a 

praia, guarda-sóis para a praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,372

[210]  N.º : N/176876

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cadeiras de praia, mesas de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,372

[210]  N.º : N/176877

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Refrigeradores portáteis, não eléctri-

cos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,372

[210]  N.º : N/176878

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Cobertas para cama; cobertores para 

crianças e bebés; cueiros (cobertores); cobertas para 

móveis, cobertas para cobertor; toalhas de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,372

[210]  N.º : N/176879

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Botas; chapelaria para bebés e crian-

ças; casacos para bebés e crianças; mitenes; camisolas 

de noite; pijamas para bebés e crianças; pulôveres; 

roupões; pantufas; roupas para aconchegar ( swa-

ddling ); t-shirts para bebés e crianças; tops como ves-

tuário; vestuário para crianças e bebés nomeadamente 

camisolas, vestuário de dormir em geral, pijamas, 

vestuário de macacão e de peça única; casacos de lã; 

coberturas (vestuário); chapéus; chapéus para infantes, 

bebés, crianças de tenra idade e crianças; calças; pon-

chos; cachecóis; xailes; camisas; calções; camisolas; co-

bertores com mangas para usar como vestuário; calças 

para bebés; fatos de corpo para bebés; calcinhas para 

bebés; enxovais de criança [vestuário]; camisetas para 

bebés; chinelos de banho; roupões de banho; corpetes 

interiores; camisas de senhora; camisolas de colarinho 

fechado; vestidos; vestidos que também podem ser 

utilizados como toalhas; camisolas com capuz; pulôve-

res com capuz; túnicas longas para uso informal em 

casa; vestuário infantil; leggings [calças]; pulôveres de 

manga comprida; roupa casual; sandálias e sapatos de 

praia; sarongs; calças de treino; vestuário para adorno; 

fatos de banho; cuecas; macacão; capuzes com zíper; 

calçado para homem e mulher; calções, calções de ba-

nho, roupa de praia, roupa de banho, sapatos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,372

[210]  N.º : N/176880

[220]  Data de pedido : 2020/12/16

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/008,372

[210]  N.º : N/177140

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos, sacos de mão, mochilas com 

duas alças, sacos de viagem, sacos de ombro, pastas 

porta-documentos [marroquinaria], carteiras de bolso, 

bolsas, porta-cartões (estojo de bolso); estojos para 

chaves [marroquinaria], estojos de higiene pessoal, 
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vendidos vazios, pochettes destinadas a conter pro-

dutos de higiene (vazias), pochettes (bolsas de noite), 

pochettes em couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/08  França

N.º 204664693

[210]  N.º : N/177171

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOLDINGS 

COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos; bebidas lácteas, com 

predominância de leite; bebidas de ácido láctico; bebi-

das com bactérias do ácido láctico; iogurtes bebíveis; 

coalhada (leite coalhado); natas (lacticínios); iogurtes; 

leite em pó (sem ser para bebés); leite condensado; 

carne para alimentação humana (frescas, refrigeradas 

ou congeladas); ovos; animais aquáticos comestíveis 

frescos, refrigerados ou congelados (não vivos); legu-

mes congelados; frutos congelados; produtos de carne 

processados; charcutaria; extractos de carne; produtos 

de pesca processados; gelatina para uso alimentar; le-

gumes e frutos processados; sumo de tomate para cozi-

nhar; legumes secos; sumos de legumes para cozinhar; 

frutos secos; puré de tomate; extractos de ervas para 

uso alimentar; geleias; marmelada; pedaços de tofu fri-

to; pedaços de tofu liofilizados; geleia feita de raiz de 

konjac ; leite de soja (substituto do leite); tofu; soja 

fermentada; claras de ovos; gemas de ovo; ovos em pó; 

ovos processados; sopas; preparações para fazer so-

pas; caldos de carne; preparações para fazer caldos de 

carne; concentrados de caldos de carne; caldos; con-

centrados de caldos; preparações de sopa de legumes; 

misturas de caril, ensopado e sopa; flocos secos de 

algas para polvilhar sobre o arroz em água quente; pó 

temperado para polvilhar no arroz; acompanhamentos 

(side-dishes) de soja fermentada; leguminosas proces-

sadas; proteína para consumo humano; albumina para 

uso alimentar; caseína para alimentos; proteína hidro-

lisada usada como aditivo alimentar ou na preparação 

de alimentos; frutos em conserva; chips  de frutos; 

leite albuminoso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177172

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOLDINGS 

COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; bebidas à base de chá; bebidas à 

base de chá com leite; chá com leite, sem predominân-

cia de leite; bebidas à base de chá com aroma de fru-

tos; chá; café; bebidas à base de café; bebidas de café 

com leite; café não torrado; café artificial; café; cacau; 

bebidas à base de cacau; bebidas à base de cacau com 

leite; produtos de cacau; bebidas à base de chocolate; 

bebidas à base de chocolate com leite; produtos de 

chocolate; agentes espessantes para cozinhar alimen-

tos; amaciantes de carne para uso doméstico; prepara-

ções aromáticas para alimentos; aromas, sem ser óleos 

essenciais, para bebidas; gelo, natural ou artificial; 

bolos; gelados; gelo; iogurte congelado (gelo de confei-

taria); geleias de fruta (confeitaria); pastelaria; rebu-

çados; confeitaria; pão e brioches; sanduíches; pizas; 

ravioli; empadas de carne; cachorros quentes (sanduí-

ches); hambúrgueres (sanduíches); talharim; temperos; 

temperos químicos; proteínas hidrolisadas para fins de 

tempero; condimentos; molhos (condimentos); ketchup 

(molho); molho de soja; vinagre; misturas de vinagre; 

maionese; especiarias; açúcar; adoçantes naturais; mel; 

levedura; fermento em pó; pós para gelados; agentes 

aglutinantes para gelados; preparações para endurecer 

natas batidas; preparações de cereais; massa de pas-

teleiro; refeições preparadas à base de talharim; fer-

mento em pó; malte para consumo humano; pós para 

bolos; molhos para massas alimentares; arroz; glúten 

preparado para alimentação; farinha; glicose para ali-

mentos; fermentos para pastas; misturas instantâneas 

para confeitaria; arroz descascado; amido para uso ali-

mentar; arroz maltado fermentado ( Koji ); extractos 

de malte para uso alimentar; glúten para alimentos; 
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pasta de amêndoa; geleia real (para consumo humano 

e sem ser para uso medicinal); própolis (para alimen-

tos); tabletes (confeitaria); pastilhas [confeitaria]; bar-

ras de cereais; aperitivos à base de cereais; barras de 

cereais com alto teor de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177174

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOLDINGS 

COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; bebidas à base de chá; bebidas à 

base de chá com leite; chá com leite, sem predominân-

cia de leite; bebidas à base de chá com aroma de fru-

tos; chá; café; bebidas à base de café; bebidas de café 

com leite; café não torrado; café artificial; café; cacau; 

bebidas à base de cacau; bebidas à base de cacau com 

leite; produtos de cacau; bebidas à base de chocolate; 

bebidas à base de chocolate com leite; produtos de 

chocolate; agentes espessantes para cozinhar alimen-

tos; amaciantes de carne para uso doméstico; prepara-

ções aromáticas para alimentos; aromas, sem ser óleos 

essenciais, para bebidas; gelo, natural ou artificial; 

bolos; gelados; gelo; iogurte congelado (gelo de confei-

taria); geleias de fruta (confeitaria); pastelaria; rebu-

çados; confeitaria; pão e brioches; sanduíches; pizas; 

ravioli; empadas de carne; cachorros quentes (sanduí-

ches); hambúrgueres (sanduíches); talharim; temperos; 

temperos químicos; proteínas hidrolisadas para fins de 

tempero; condimentos; molhos (condimentos); ketchup 

(molho); molho de soja; vinagre; misturas de vinagre; 

maionese; especiarias; açúcar; adoçantes naturais; mel; 

levedura; fermento em pó; pós para gelados; agentes 

aglutinantes para gelados; preparações para endurecer 

natas batidas; preparações de cereais; massa de pas-

teleiro; refeições preparadas à base de talharim; fer-

mento em pó; malte para consumo humano; pós para 

bolos; molhos para massas alimentares; arroz; glúten 

preparado para alimentação; farinha; glicose para ali-

mentos; fermentos para pastas; misturas instantâneas 

para confeitaria; arroz descascado; amido para uso ali-

mentar; arroz maltado fermentado ( Koji ); extractos 

de malte para uso alimentar; glúten para alimentos; 

pasta de amêndoa; geleia real (para consumo humano 

e sem ser para uso medicinal); própolis (para alimen-

tos); tabletes (confeitaria); pastilhas [confeitaria]; bar-

ras de cereais; aperitivos à base de cereais; barras de 

cereais com alto teor de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177177

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOLDINGS 

COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; bebidas à base de chá; bebidas à 

base de chá com leite; chá com leite, sem predominân-

cia de leite; bebidas à base de chá com aroma de fru-

tos; chá; café; bebidas à base de café; bebidas de café 

com leite; café não torrado; café artificial; café; cacau; 

bebidas à base de cacau; bebidas à base de cacau com 

leite; produtos de cacau; bebidas à base de chocolate; 

bebidas à base de chocolate com leite; produtos de 

chocolate; agentes espessantes para cozinhar alimen-

tos; amaciantes de carne para uso doméstico; prepara-

ções aromáticas para alimentos; aromas, sem ser óleos 

essenciais, para bebidas; gelo, natural ou artificial; 

bolos; gelados; gelo; iogurte congelado (gelo de confei-

taria); geleias de fruta (confeitaria); pastelaria; rebu-

çados; confeitaria; pão e brioches; sanduíches; pizas; 

ravioli; empadas de carne; cachorros quentes (sanduí-

ches); hambúrgueres (sanduíches); talharim; temperos; 

temperos químicos; proteínas hidrolisadas para fins de 

tempero; condimentos; molhos (condimentos); ketchup 

(molho); molho de soja; vinagre; misturas de vinagre; 

maionese; especiarias; açúcar; adoçantes naturais; mel; 

levedura; fermento em pó; pós para gelados; agentes 

aglutinantes para gelados; preparações para endurecer 

natas batidas; preparações de cereais; massa de pas-

teleiro; refeições preparadas à base de talharim; fer-

mento em pó; malte para consumo humano; pós para 
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bolos; molhos para massas alimentares; arroz; glúten 

preparado para alimentação; farinha; glicose para ali-

mentos; fermentos para pastas; misturas instantâneas 

para confeitaria; arroz descascado; amido para uso ali-

mentar; arroz maltado fermentado ( Koji ); extractos 

de malte para uso alimentar; glúten para alimentos; 

pasta de amêndoa; geleia real (para consumo humano 

e sem ser para uso medicinal); própolis (para alimen-

tos); tabletes (confeitaria); pastilhas [confeitaria]; bar-

ras de cereais; aperitivos à base de cereais; barras de 

cereais com alto teor de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177178

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOLDINGS 

COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; bebidas à base de chá; bebidas à 

base de chá com leite; chá com leite, sem predominân-

cia de leite; bebidas à base de chá com aroma de fru-

tos; chá; café; bebidas à base de café; bebidas de café 

com leite; café não torrado; café artificial; café; cacau; 

bebidas à base de cacau; bebidas à base de cacau com 

leite; produtos de cacau; bebidas à base de chocolate; 

bebidas à base de chocolate com leite; produtos de 

chocolate; agentes espessantes para cozinhar alimen-

tos; amaciantes de carne para uso doméstico; prepara-

ções aromáticas para alimentos; aromas, sem ser óleos 

essenciais, para bebidas; gelo, natural ou artificial; 

bolos; gelados; gelo; iogurte congelado (gelo de confei-

taria); geleias de fruta (confeitaria); pastelaria; rebu-

çados; confeitaria; pão e brioches; sanduíches; pizas; 

ravioli; empadas de carne; cachorros quentes (sanduí-

ches); hambúrgueres (sanduíches); talharim; temperos; 

temperos químicos; proteínas hidrolisadas para fins de 

tempero; condimentos; molhos (condimentos); ketchup 

(molho); molho de soja; vinagre; misturas de vinagre; 

maionese; especiarias; açúcar; adoçantes naturais; mel; 

levedura; fermento em pó; pós para gelados; agentes 

aglutinantes para gelados; preparações para endurecer 

natas batidas; preparações de cereais; massa de pas-

teleiro; refeições preparadas à base de talharim; fer-

mento em pó; malte para consumo humano; pós para 

bolos; molhos para massas alimentares; arroz; glúten 

preparado para alimentação; farinha; glicose para ali-

mentos; fermentos para pastas; misturas instantâneas 

para confeitaria; arroz descascado; amido para uso ali-

mentar; arroz maltado fermentado ( Koji ); extractos 

de malte para uso alimentar; glúten para alimentos; 

pasta de amêndoa; geleia real (para consumo humano 

e sem ser para uso medicinal); própolis (para alimen-

tos); tabletes (confeitaria); pastilhas [confeitaria]; bar-

ras de cereais; aperitivos à base de cereais; barras de 

cereais com alto teor de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177182

[220]  Data de pedido : 2020/12/23

[730]  Requerente : Shiseido Americas Corporation

  Endereço : 10th Floor, 301 Route 17 North, 

Rutherford, New Jersey 07070, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabão em creme para o corpo; produ-

tos não medicinais para os cuidados da pele; produtos 

cosméticos de limpeza para a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177341

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : Hyatt International Corporation

  Endereço : 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis; fornecimento de 

alojamento temporário para viajantes e veranistas; ser-

viços de agência de viagens para reserva de alojamento 
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em hotel; serviços hoteleiros especializados prestados 

como parte de um programa para hóspedes frequentes 

de hotéis; fornecimento de reservas de quartos de ho-

tel e alojamento temporário para viajantes e veranis-

tas; fornecimento de um sítio web com informações no 

domínio dos hotéis, alojamentos temporários, residên-

cias e apartamentos com serviços de apoio para uso 

temporário para terceiros; fornecimento de serviços 

de informações sobre alojamento em viagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177342

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : Hyatt International Corporation

  Endereço : 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis; fornecimento de 

alojamento temporário para viajantes e veranistas; ser-

viços de agência de viagens para reserva de alojamento 

em hotel; serviços hoteleiros especializados prestados 

como parte de um programa para hóspedes frequentes 

de hotéis; fornecimento de reservas de quartos de ho-

tel e alojamento temporário para viajantes e veranis-

tas; fornecimento de um sítio web com informações no 

domínio dos hotéis, alojamentos temporários, residên-

cias e apartamentos com serviços de apoio para uso 

temporário para terceiros; fornecimento de serviços 

de informações sobre alojamento em viagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177343

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : Hyatt International Corporation

  Endereço : 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis; fornecimento de 

alojamento temporário para viajantes e veranistas; ser-

viços de agência de viagens para reserva de alojamento 

em hotel; serviços hoteleiros especializados prestados 

como parte de um programa para hóspedes frequentes 

de hotéis; fornecimento de reservas de quartos de ho-

tel e alojamento temporário para viajantes e veranis-

tas; fornecimento de um sítio web com informações no 

domínio dos hotéis, alojamentos temporários, residên-

cias e apartamentos com serviços de apoio para uso 

temporário para terceiros; fornecimento de serviços 

de informações sobre alojamento em viagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177344

[220]  Data de pedido : 2020/12/28

[730]  Requerente : Hyatt International Corporation

  Endereço : 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis; fornecimento de 

alojamento temporário para viajantes e veranistas; ser-

viços de agência de viagens para reserva de alojamento 

em hotel; serviços hoteleiros especializados prestados 

como parte de um programa para hóspedes frequentes 

de hotéis; fornecimento de reservas de quartos de ho-

tel e alojamento temporário para viajantes e veranis-

tas; fornecimento de um sítio web com informações no 

domínio dos hotéis, alojamentos temporários, residên-

cias e apartamentos com serviços de apoio para uso 

temporário para terceiros; fornecimento de serviços 

de informações sobre alojamento em viagens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177544

[220]  Data de pedido : 2020/12/30

[730]  Requerente : Sony Music Solutions Inc.

  Endereço : 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 

107-6214 Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações sobre entretenimento através 

da internet; fornecimento de música em linha, não 

descarregável; fornecimento de música via internet 

através de transmissão contínua; apresentação de 

espectáculos ao vivo; direcção ou apresentação de 

peças teatrais; apresentação de espectáculos musicais; 

apresentação de narração de histórias em quadrinhos 

(rakugo); entretenimento sob a forma de espectácu-

los de comédia; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; fornecimento de imagens, gravuras e 

vídeos (não descarregáveis) através da internet utili-

zando transmissão contínua; apresentações em salas 

de cinema ou produção e distribuição de filmes cine-

matográficos; realização de eventos de entretenimento; 

organização e direcção de eventos de entretenimento 

ao vivo; organização de eventos de entretenimento, ex-

cepto filmes, espectáculos, peças de teatro, espectácu-

los musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de 

bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; 

organização e planeamento de filmes, espectáculos, 

peças de teatro ou apresentações musicais; organiza-

ção de espectáculos de comédia; organização e apre-

sentação de espectáculos; serviços de entretenimento 

musical; produção de programas de rádio ou televisão; 

fornecimento de serviços de entretenimento de rádio e 

televisão; direcção de programas de rádio e televisão; 

planeamento, direcção e organização de seminários; 

produção de filmes de vídeo no domínio da educação, 

cultura, divertimento ou desporto [sem ser para filmes 

ou programas de televisão e não para publicidade ou 

anúncios publicitários]; organização, preparação e di-

recção de competições desportivas; fornecimento de 

publicações electrónicas não descarregáveis; serviços 

de educação e instrução relacionados com artes, arte-

sanato, desporto ou cultura geral; serviços de edição 

de pós-produção no domínio da música, vídeos e fil-

mes; fotografia; videografia; reserva de lugares para 

espectáculos; provisão de reservas de ingressos para 

espectáculos e outros eventos de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul, 

azul clara, verde clara, amarela e preta tal como repre-

sentado na figura.

[300]  P r ior idade : 2020/08/11  Japão

N.º 2020-099439

[210]  N.º : N/177545

[220]  Data de pedido : 2020/12/30

[730]  Requerente : Sony Music Solutions Inc.

  Endereço : 9-7-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 

107-6214 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Plataformas de hospedagem na Inter-

net; fornecimento de programas de computador em 

redes de dados; armazenamento electrónico de dados; 

computação em nuvem; aluguer de computadores; 

software como serviço [SaaS]; plataforma como ser-

viço [PaaS]; aluguer de software informático; aluguer 

de sistemas informáticos; serviços de programação de 

computadores relacionados com aplicações multimé-

dia e interactivas; concepção de software de computa-

dor, programação de computador ou manutenção de 

software de computador; concepção, desenvolvimento, 

instalação e manutenção de software informático; 

concepção de sistemas informáticos; assessoria técnica 

relacionada com operação de computadores; assesso-

ria tecnológica relacionada com computadores, auto-

móveis e máquinas industriais; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informático; design 

(industrial) sem ser para fins publicitários.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul, 

azul clara, verde clara, amarela e preta tal como repre-

sentado na figura.

[300]  P r ior idade : 2020/08/11  Japão

N.º 2020-099439

[210]  N.º : N/177564

[220]  Data de pedido : 2020/12/30

[730]  Requerente : Virgin Enterprises Limited

  Endereço : The Battleship Building, 179 Harrow 

Road, London W2 6NB, United Kingdom
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  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de telecomunicações móveis; serviços de portal de 

telecomunicações; serviços de portal da internet; ser-

viços de rede de telecomunicações móveis; serviços de 

rede WiMax; serviços de telecomunicações de linha 

fixa; operador de rede virtual móvel; fornecimento de 

acesso a telecomunicações em banda larga; serviços de 

banda larga; serviços de difusão; podcasting; serviços 

de difusão de televisão; serviços de difusão de rádio; 

serviços de difusão relacionados com TV com proto-

colo da internet; fornecimento de acesso a TV com 

protocolo da Internet; serviços de acesso à internet; 

serviços de e-mail e mensagens de texto; serviços de 

um fornecedor de rede, nomeadamente aluguer e ges-

tão de tempo de acesso a redes de dados e bases de da-

dos, em especial à internet; serviços de comunicações 

para acesso a uma base de dados, aluguer de tempo de 

acesso a uma base de dados informática, fornecimento 

de acesso a bases de dados informáticas, aluguer de 

tempo de acesso a uma base de dados informática; 

telecomunicação de informação, programas de com-

putador, conteúdo de mídia digital e quaisquer outros 

dados de áudio, vídeo ou imagem; transmissão assis-

tida por computador de mensagens, dados de áudio, 

vídeo e imagem; serviços de comunicação eletrónica; 

serviços de difusão de televisão, televisão por cabo, te-

levisão por satélite e televisão por assinatura; serviços 

de difusão e recuperação de informação baseados em 

texto de vídeo e ecrã de televisão; serviços de agência 

de notícias; serviços de sms; serviços de mensagens de 

texto; serviços de retransmissão de áudio; operar salas 

de bate-papo; serviços de informações e assessoria re-

lacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177634

[220]  Data de pedido : 2020/12/31

[730]  Requerente : Fidia Farmaceutici S.p.A.

  Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3 A, I - 

35031 Abano Terme, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, médicos e 

veterinários; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário; alimentos para bebés; desinfectantes; su-

plementos dietéticos para humanos e animais; emplas-

tros, material para pensos; plasma sanguíneo; sangue 

para uso médico; oxigénio para uso médico; anticoa-

gulantes; preparações de diagnóstico para uso médi-

co; medicamentos; aloenxertos de tecidos humanos; 

implantes cirúrgicos (tecidos vivos); enxertos (tecidos 

vivos); tecidos para uso cirúrgico; tecidos biológicos 

para implantes; tecidos orgânicos para culturas para 

uso médico; membranas (pensos) para uso cirúrgico; 

gazes cirúrgicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177678

[220]  Data de pedido : 2021/01/04

[730]  Requerente : Porton Biopharma Limited

  Endereço : Manor Farm Road, Porton, Salisbury, 

Wiltshire, SP4 0JG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/28  Reino Unido

N.º 00003516741

[210]  N.º : N/177738

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; faixas para o cabelo (vestuário); roupões de 



6826     18   2021  5  5 

banho; fatos de banho (fatos de banho); toucas e san-

dálias para o banho; boás (peles para usar à volta do 

pescoço); lenços do pescoço; calçado para desporto e 

calçado para a praia; capuzes (vestuário); xales; cintos 

(vestuário); cintos com porta-moedas (vestuário); fatos 

isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos 

(cintas); estolas (peles); lenços de cabeça e pescoço; 

gorros; bonés; luvas (vestuário); vestuário imper-

meável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas; 

meias de senhora; meias; cachecóis; peles (vestuário); 

pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); 

suspensórios; enxovais de recém-nascido (vestuário); 

capas (esclavinas) (vestuário); camisetas desportivas; 

luvas; tapa-orelhas (vestuário ); palmilhas; punhos 

(vestuário); almofadas absorventes para axilas; rou-

pas de praia; robes [cama]; bolsos para vestuário; 

ligas para meias; suspensórios; combinações (roupa 

interior); collants; meias-calça (collants completos ou 

leotards); aventais (vestuário); trajes de fantasia; uni-

formes; bonés com pala (chapelaria); tamancos; bonés 

com folhos; casacos; sapatos ou sandálias de esparto; 

dispositivos antiderrapantes para calçado; chinelos de 

banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhos justos 

(roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não 

aquecidas eletricamente; atacadores para botas; botas; 

canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios 

de metal para calçado; biqueiras para calçado; viras 

para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisas; 

peitilhos de camisetas; camisetas; t-shirts  ; ca-

misolas; corpetes (lingerie); coletes; jaquetas; coletes 

para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior); 

vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos des-

tacáveis; vestuário de couro; vestuário de imitação de 

couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; 

calças; forros pré-fabricados (partes de vestuário); 

sobretudos (vestuário) gabardinas (vestuário); sapa-

tos para ginástica; malhas ( jerseys  ) (vestuário); 

pulôveres; blusas ; librés, mangas (vestuário); gáspeas 

para calçado; lenços de bolso (vestuário); parkas; pele-

rines; peliças; leggings; calças; artigos de malha (vestu-

ário); vestuário para ginástica; roupas íntimas; sandá-

lias; sáris; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; 

tiras para polainas; ternos; turbantes; vestidos (fatos); 

chinelos; sapatilhas (pantufas); sapatos; calçado para 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177739

[220]  Data de pedido : 2021/01/05

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; faixas para o cabelo (vestuário); roupões de 

banho; fatos de banho (fatos de banho); toucas e san-

dálias para o banho; boás (peles para usar à volta do 

pescoço); lenços do pescoço; calçado para desporto e 

calçado para a praia; capuzes (vestuário); xales; cintos 

(vestuário); cintos com porta-moedas (vestuário); fatos 

isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos 

(cintas); estolas (peles); lenços de cabeça e pescoço; 

gorros; bonés; luvas (vestuário); vestuário imper-

meável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas; 

meias de senhora; meias; cachecóis; peles (vestuário); 

pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); 

suspensórios; enxovais de recém-nascido (vestuário); 

capas (esclavinas) (vestuário); camisetas desportivas; 

luvas; tapa-orelhas (vestuário ); palmilhas; punhos 

(vestuário); almofadas absorventes para axilas; rou-

pas de praia; robes [cama]; bolsos para vestuário; 

ligas para meias; suspensórios; combinações (roupa 

interior); collants; meias-calça (collants completos ou 

leotards); aventais (vestuário); trajes de fantasia; uni-

formes; bonés com pala (chapelaria); tamancos; bonés 

com folhos; casacos; sapatos ou sandálias de esparto; 

dispositivos antiderrapantes para calçado; chinelos de 

banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhos justos 

(roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não 

aquecidas eletricamente; atacadores para botas; botas; 

canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios 

de metal para calçado; biqueiras para calçado; viras 

para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisas; 

peitilhos de camisetas; camisetas; t-shirts  ; ca-

misolas; corpetes (lingerie); coletes; jaquetas; coletes 

para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior); 

vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos des-

tacáveis; vestuário de couro; vestuário de imitação de 

couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; 

calças; forros pré-fabricados (partes de vestuário); 

sobretudos (vestuário) gabardinas (vestuário); sapa-

tos para ginástica; malhas ( jerseys  ) (vestuário); 

pulôveres; blusas ; librés, mangas (vestuário); gáspeas 
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para calçado; lenços de bolso (vestuário); parkas; pele-

rines; peliças; leggings; calças; artigos de malha (vestu-

ário); vestuário para ginástica; roupas íntimas; sandá-

lias; sáris; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; 

tiras para polainas; ternos; turbantes; vestidos (fatos); 

chinelos; sapatilhas (pantufas); sapatos; calçado para 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177780

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : 

 NG CHIO HONG

  Endereço : 14/

AW

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177804

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representadas na figura.

[210]  N.º : N/177811

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores casta-

nha (Pantone 8621C) e dourada (Pantone 872C) tal 

como representadas na figura.

[210]  N.º : N/177812

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores casta-

nha (Pantone 8621C) e dourada (Pantone 872C) tal 

como representadas na figura.
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[210]  N.º : N/177816

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores casta-

nha (Pantone 8621C) e dourada (Pantone 872C) tal 

como representadas na figura.

[210]  N.º : N/177820

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores casta-

nha (Pantone 8621C) e dourada (Pantone 872C) tal 

como representadas na figura.

[210]  N.º : N/177824

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representadas na figura.

[210]  N.º : N/177828

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representadas na figura.
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[210]  N.º : N/177832

[220]  Data de pedido : 2021/01/06

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de concierge; serviços perso-

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872C) tal como representadas na figura.

[210]  N.º : N/178120

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : 44 LABEL GROUP S.R.L.

  Endereço : Via Pasquale Paoli 3, 20143 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Aventais [vestuário]; resguardos para 

os ombros [vestuário]; camisolas; roupa interior; robes 

de senhora; camisolas [pullovers]; camisas; chemiset-

tes [frentes de camisas]; vestuário; peles [vestuário]; 

collants; combinações [vestuário]; corpetes; fatos; 

peças de vestuário pronto-a-vestir; calças; roupas ex-

teriores; roupa de malha; espartilhos; coletes; casacos; 

camisolas [vestuário]; saias; maiôs; tops (camisolas 

sem alças); punhos de camisa; peles [vestuário]; roupa 

de praia; pijamas; vestidos clássicos [frocks]; cuecas; 

soutiens; sobretudos [vestuário]; casacos [vestuário]; 

roupões de banho; parkas; combinações; combinados 

[roupa interior]; vestuário em imitação de couro; ves-

tuário em couro; t-shirts; perneiras [aquecedores de 

pernas]; casacos impermeáveis com capuz; blusões de 

penas; vestuário para criança; fraldas-calça; enxovais 

[vestuário]; vestuário para ginástica; vestuário imper-

meável; casacos impermeáveis [vestuário]; vestuário 

para dança; calçado; chinelos de banho; botas; botinas; 

polainas; sandálias tipo mules; sandálias; sapatos; ta-

cões [calçado de salto salto]; bóinas; bonés [artigos de 

chapelaria]; chapéus; chapelaria; aquecedores de ore-

lhas [vestuário]; fitas para cabeça [vestuário]; collants 

ou coulãs; meias de malha; meias; jarreteiras; leggings 

[calças]; peúgas até ao tornozelo; luvas [vestuário]; 

xailes; gravatas; cachecóis; estolas em pele; bandanas 

[lenços para pescoço]; echarpes de homem; laços para 

o pescoço; cintos [vestuário]; cintas elásticas [roupa 

interior]; cintos em couro (vestuário); casulas; echar-

pes; escapulários [vestuário]; manípulos; toucas para 

duche; máscaras para dormir; vestidos de noiva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178210

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178211

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178212

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178213

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178215

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178216

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178217

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178218

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178220

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178221

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178222

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178223

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584
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[210]  N.º : N/178225

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178226

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178227

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178228

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178230

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178231

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company
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  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178232

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178233

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178235

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178236

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178237

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178238

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178240

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178241

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178242

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178243

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178245

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178246

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178247

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178248

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178384

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos não-medicinais e prepara-

dos de toilete; dentífrícos não-medicinais; perfumaria, 

óleos essenciais; preparados para branqueamento e 

outras substâncias para uso na lavandaria; prepara-

ções para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; 

sabonetes; anti-transpirantes (produtos de higiene); 

desodorizantes pessoais; máscaras de beleza; prepara-

ções para cuidados da pele; produtos de limpeza para 

o rosto (cosméticos); esfoliantes faciais (cosméticos); 

cremes para cuidados da pele; loções para cuidados 
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da pele; preparações para a limpeza da pele; tónicos 

para a pele; creme para os olhos; loções para os olhos; 

produtos para os cuidados de cabelo; champôs; condi-

cionadores de cabelo; colorantes para o cabelo; tintas 

para o cabelo; preparações para a ondulação de ca-

belo; preparações para tratamento capilar; óleos para 

cabelo; máscaras capilares; produtos para protecção 

solar (cosméticos); preparações para barbear; loções 

pós-barba (after-shave); descolorantes para fins cosmé-

ticos; preparações cosméticas para fins adelgaçantes; 

pomadas para fins cosméticos; cotonetes algodoados 

para fins cosméticos; algodão para fins cosméticos; 

lenços impregnados com loções cosméticas; maquilha-

gem; rímel; correctores (cosméticos); pós para o rosto 

(cosméticos); bases de maquilhagem para o rosto e 

para o corpo; rouges (blush) cosméticos; sombras para 

os olhos; batons; lápis delineadores para os lábios; 

preparações para a remoção de maquilhagem; prepa-

rações depilatórias; tinturas para a barba; cera para 

bigodes; preparações para cuidado das unhas; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de vernizes 

das unhas; unhas postiças; óleos essenciais aromáticos; 

óleos para fins cosméticos; geleia de petróleo (vaseli-

na) para fins cosméticos; cremes bronzeadores; loções 

para bronzear; protector solar; pó de talco (toilette); 

produtos para polir os dentes; colutórios orais não-

-medicinais; pasta de dentes; refrescantes de hálito; 

preparações não-medicinais para o banho; sais de ba-

nho; óleos de banho, não-medicinais; óleo para o cor-

po (cosméticos); preparações não-medicinais para cui-

dados do corpo; esfoliantes cosméticos para o corpo; 

esfoliantes; cremes para o corpo; loções para o corpo; 

creme para mãos; loções para as mãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178436

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6-18 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178624

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 YE LIJUN

  Endereço : 12 P&Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178634

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : 

 CHEUNG MING CHUNG

  Endereço : 48

H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178651

[220]  Data de pedido : 2021/01/26

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)
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  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de toilette; pro-

dutos de maquilhagem; produtos cosméticos para des-

maquilhar; produtos cosméticos para os cuidados da 

pele; produtos cosméticos de protecção solar; produtos 

para os cuidados dos cabelos; produtos para os cuida-

dos das unhas; preparações cosméticas para o banho; 

sabões; perfumaria; óleos essenciais; produtos para 

perfumar o ambiente; desodorizantes para humanos 

ou para animais; anti-transpirantes [produtos de toi-

lette]; preparações para refrescar o hálito para higiene 

pessoal (não medicinais); algodão para uso cosmético; 

cotonetes de algodão para uso cosmético; máscaras de 

beleza; géis de massagem, sem ser para uso medicinal; 

toalhetes impregnados com loções cosméticas; papel 

absorvente cosmético anti-brilho para o rosto; pesta-

nas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178716

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações do couro e produtos 

nestas matérias não incluídos noutras classes; sacos; 

sacos de bagagem de mão; sacos de mão; sacos de tiracolo; 

malas de viagem (valises); malas de viagem (suitcases); 

malas de viagem (luggage); bagagem; estojos para pro-

dutos de toilette vendidos vazios; bolsas para trans-

portar bebés; alcofas para transportar as crianças; 

mochilas para o transporte de bebés; mochilas; sacos 

de pano; mochilas com duas alças; sacolas; estojos (sem 

conteúdo); sacos de compras; sacos para compras, 

com rodas; porta-moedas; bolsas; carteiras; porta-

-chaves em couro; porta-cartões em couro; estojos de 

maquilhagem, sem conteúdo; estojos para conjuntos 

de manicura, sem conteúdo; sacos de toilette; bolsas 

cilíndricas (sem conteúdo); guarda-chuvas; chapéus-

-de-sol; roupas para animais de estimação; coleiras e 

trelas para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178720

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte por via aérea; serviços de 

transporte aéreo de passageiros e transporte de car-

ga aérea; serviços de posto turístico e de agências de 

viagens para a organização de viagens; serviços de 

pacotes turísticos de férias; prestação de informações 

turísticas; transporte e distribuição de mercadorias; 

fornecimento de viagens gratuitas e com desconto; in-

formações de viagens; organização de viagens recrea-

tivas de grupo; serviços de reserva de viagens de avião, 

de comboio, de barco e com carros alugados; descarga 

de mercadorias; encaixotamento e entrega de merca-

dorias transportadas por via aérea; serviços de reexpe-

dição de mercadorias; embalagem e armazenamento 

de mercadorias de transporte aéreo; entrega de distri-

buição de encomendas; serviços de acompanhamento 

de passageiros [viajantes]; armazenamento; transporte 

de bagagem, carga e passageiros para e de aeroportos; 

serviços de transporte e viagens prestados por compa-

nhias aéreas sob a forma de programas de passageiro 

frequente e de bónus para passageiros frequentes, 

incluindo serviços de embarque prioritário, check-in, 

atribuição de assentos e reserva para viajantes fre-

quentes; serviços de planeamento, marcação, emissão 

de bilhetes e informação relacionados com viagens e 

transportes, fornecidos por meios electrónicos e atra-

vés da comunicação com clientes; serviços de melhoria 

de classe de viagens e de clube de viagens; serviços de 

transporte/entrega de medicamentos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178722

[220]  Data de pedido : 2021/01/28

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimen-

tos e bebidas; serviços de fornecimento de alimentos 

gourmet; restaurantes, bares, cafés, cafeterias, res-

tauração em lounges, restaurantes de self-service e de 

buffet; serviços de infantários; serviços de catering; 

serviços de fornecimento alimentos e bebidas em sa-

las de espera de aeroportos; alojamento temporário; 

serviços de reserva de hotéis e de alojamento de fé-

rias; organização de alojamentos de férias; serviços de 

reversas e informações relacionados com alojamento 

de férias; informação relacionada com hotéis; forneci-

mento de informações aos consumidores sobre preços 

de reservas e de marcações de hotel e de alojamento 

temporário; fornecimento de avaliações, classificações, 

críticas e recomendações de hotéis de outros tipos de 

alojamento temporário; fornecimento de críticas on-

-line relativas a hotéis e alojamentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178765

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; faixas para o cabelo (vestuário); roupões de 

banho; fatos de banho (fatos de banho); toucas e san-

dálias para o banho; boás (peles para usar à volta do 

pescoço ); lenços do pescoço; calçado para desporto e 

calçado para a praia; capuzes (vestuário); xales; cintos 

(vestuário); cintos com porta-moedas (vestuário); fatos 

isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos 

(cintas); estolas (peles); lenços de cabeça e pescoço; 

gorros; bonés; luvas (vestuário); vestuário imper-

meável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas; 

meias de senhora; meias; cachecóis; peles (vestuário); 

pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); 

suspensórios; enxovais de recém-nascido (vestuário); 

capas (esclavinas) (vestuário); camisetas desportivas; 

luvas; tapa-orelhas (vestuário ); palmilhas; punhos 

(vestuário); almofadas absorventes para axilas; rou-

pas de praia; robes [cama]; bolsos para vestuário; 

ligas para meias; suspensórios; combinações (roupa 

interior); collants; meias-calça (collants completos ou 

leotards); aventais (vestuário); trajes de fantasia; uni-

formes; bonés com pala (chapelaria); tamancos; bonés 

com folhos; casacos; sapatos ou sandálias de esparto; 

dispositivos antiderrapantes para calçado; chinelos de 

banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhos justos 

(roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não 

aquecidas eletricamente; atacadores para botas; botas; 

canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios 

de metal para calçado; biqueiras para calçado; viras 

para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisas; 

peitilhos de camisetas; camisetas; t-shirts  ; ca-

misolas; corpetes (lingerie); coletes; jaquetas; coletes 

para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior); 

vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos des-

tacáveis; vestuário de couro; vestuário de imitação de 

couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; 

calças; forros pré-fabricados (partes de vestuário); 

sobretudos (vestuário) gabardinas (vestuário); sapa-

tos para ginástica; malhas ( jerseys  ) (vestuário); 

pulôveres; blusas ; librés, mangas (vestuário); gáspeas 

para calçado; lenços de bolso (vestuário); parkas; pele-

rines; peliças; leggings; calças; artigos de malha (vestu-

ário); vestuário para ginástica; roupas íntimas; sandá-

lias; sáris; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; 

tiras para polainas; ternos; turbantes; vestidos (fatos); 

chinelos; sapatilhas (pantufas); sapatos; calçado para 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178780

[220]  Data de pedido : 2021/01/29
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[730]  Requerente : Inubushi Pharmaceutical Co., 

Ltd.

  Endereço : 64-6, Aza Higashihoji, Higashinaka-

tomi, Aizumi-cho, Itano-gun, Tokushima 771-1220 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178781

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : Inubushi Pharmaceutical Co., 

Ltd.

  Endereço : 64-6, Aza Higashihoji, Higashinaka-

tomi, Aizumi-cho, Itano-gun, Tokushima 771-1220 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178874

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Wells Enterprises, Inc.

  Endereço : One Blue Bunny Drive, Le Mars, 

Iowa 51031, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Confeitaria congelada; gelados; mistu-

ras para gelados; leite-creme; leite-creme congelado; 

iogurte congelado (confeitaria); confeitaria de iogurte 

congelado; misturas de iogurte congelado (confeitaria); 

bases para fazer batidos de leite (aromas); batidos de 

gelados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178983

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : COMPTOIR NOUVEAU DE 

LA PARFUMERIE

  Endereço : 23, rue Boissy d’ Anglas, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, 

águas de toilette, água de colónia, fragrância de per-

fume, produtos cosméticos e preparações cosméticas, 

preparações de higiene não medicinais, preparações 

para fins sanitários pessoais, produtos de cuidados de 

beleza, loções cosméticas para cabelo e corpo, sabões, 

toalhitas impregnadas com loções cosméticas, géis de 

banho, preparações cosméticas para o banho, cham-

pôs, cremes cosméticos, óleos para uso cosmético, cos-

méticos para crianças, cremes hidratantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/08  França

N.º 204673445

[210]  N.º : N/179125

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : CYBEX GmbH

  Endereço : Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, e artigos 

feitos destes materiais não incluídos noutras classes; 

malas e malas de viagem; guarda-chuvas; guarda-

-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria (incluídos 

na classe 18); malas incluídas na classe 18; carteiras 

(incluídas na classe 18), carteiras de bolso, mochilas, 

sacolas; sacos para transportar bebés, sendo todos do 

estilo mochila; armações para alcofas para transpor-
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tar crianças e armações para Porta-bebés [faixas ou 

arneses para transportar bebés e crianças pequenas], 

todos incluídos na classe 18; sacos para acessórios para 

bebés, incluídos na classe 18.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179175

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179324

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : MAISON EX NIHILO Sarl

  Endereço : 35 rue Des Petits Champs 75001 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179325

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : MAISON EX NIHILO Sarl

  Endereço : 35 rue Des Petits Champs 75001 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179326

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : MAISON EX NIHILO Sarl

  Endereço : 35 rue Des Petits Champs 75001 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179327

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : MAISON EX NIHILO Sarl

  Endereço : 35 rue Des Petits Champs 75001 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179393

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Valdimir Pte. Ltd.
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  Endereço : 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Finan-

cial Centre, Singapore 049315

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguro; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; assuntos imobiliários; análise financeira; 

serviços de corretagem financeira; serviços de investi-

mento de capital; investimento de fundos; consultoria 

financeira; consultoria em seguros; serviços de cartões 

de crédito; serviços de assessoria de dívidas; avalia-

ção financeira (seguros, banca, imobiliário); serviços 

financeiros; avaliações fiscais; arrecadação de fundos 

de caridade; informação financeira; informação sobre 

seguros; empréstimos (financiamento); serviços de pa-

gamento de aposentadoria; patrocínio financeiro; co-

tações em bolsa de valores; serviços de corretagem de 

acções; serviços de garantia; serviços de gestão de ca-

pital; planeamento financeiro; serviços de investimen-

to; serviços de assessoria financeira; fornecimento de 

informações fiscais; serviços de consultoria, assessoria 

e prestação de informações relacionadas com todos os 

supramencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja e verde escuro 

como elementos da marca.

[210]  N.º : N/179394

[220]  Data de pedido : 2021/02/11

[730]  Requerente : Valdimir Pte. Ltd.

  Endereço : 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Finan-

cial Centre, Singapore 049315

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguro; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; assuntos imobiliários; análise financeira; 

serviços de corretagem financeira; serviços de investi-

mento de capital; investimento de fundos; consultoria 

financeira; consultoria em seguros; serviços de cartões 

de crédito; serviços de assessoria de dívidas; avalia-

ção financeira (seguros, banca, imobiliário); serviços 

financeiros; avaliações fiscais; arrecadação de fundos 

de caridade; informação financeira; informação sobre 

seguros; empréstimos (financiamento); serviços de pa-

gamento de aposentadoria; patrocínio financeiro; co-

tações em bolsa de valores; serviços de corretagem de 

acções; serviços de garantia; serviços de gestão de ca-

pital; planeamento financeiro; serviços de investimen-

to; serviços de assessoria financeira; fornecimento de 

informações fiscais; serviços de consultoria, assessoria 

e prestação de informações relacionadas com todos os 

supramencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179514

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : ANTORAF S.R.L.

  Endereço : Via Spineto, 14/0/P, 63837 Falerone - 

Frazione, Piane Di Falerone (FM), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles de 

animais e peles; bagagem e sacos de transporte in-

cluindo malas de viagem, sacos, malas [baús], malas 

para viagem, malas de mão, sacos de ginásio, sacos 

porta-fatos [para viagem], mochilas com duas alças, 

pastas [porta-documentos], bolsas rectangulares com 

alça de ombro, sacos de mão, sacos de ombro, pastas 

[marroquinaria] [porta-documentos], maletas para do-

cumentos, sacos de compras e sacos de compras com 

rodas acopladas; carteiras de bolso, chaveiros, suportes 

de cartões de crédito, etiquetas para bagagem, estojos 

de beleza, estojos de cosmética e sacos de cosmética, 

sacos para conjuntos de manicure; chapéus-de-chuva 

ou de chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, correias e 

selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179515

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : ANTORAF S.R.L.

  Endereço : Via Spineto, 14/0/P, 63837 Falerone - 

Frazione, Piane Di Falerone (FM), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, incluindo vestuário des-

portivo, roupa de lazer, capotes [casacos], gabardines, 

sobretudos [vestuário], anoraques, casacos, casacos 
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desportivos, casacos interiores, casacos com capuz, 

roupa de exterior, fatos, vestidos, calças, calções, cal-

ças de ganga, saias, camisas, T-shirts, blusas, camiso-

las [pulôveres], pulôveres, cardigãs, camisas de treino, 

coletes, roupa de malha, nomeadamente camisas de 

malha, bonés tricotados, luvas tricotadas, roupa inte-

rior em malha, fatos de ginástica, fatos de treino, fatos 

de banho, capas para a praia, roupa de praia, roupa in-

terior, soutiens, combinados [roupa interior], roupões, 

roupões de noite, pijamas, anágas [saias interiores], 

roupões de banho, toucas de banho, laços para o pes-

coço, lenços de tafetá, gravatas, luvas, écharpes para o 

pescoço [cachecóis], meias e collants [meias], collants, 

cintos; calçado incluindo sapatos, botas, sandálias e 

chinelos; chapelaria incluindo boinas, chapéus e bo-

nes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179516

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : ANTORAF S.R.L.

  Endereço : Via Spineto, 14/0/P, 63837 Falerone - 

Frazione, Piane Di Falerone (FM), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de comércio grossista e re-

talhista para benefício de terceiros, também por 

catálogos de venda por correspondência e por meios 

electrónicos incluindo a Internet em relação a couro 

e imitações de couro, peles de animais e peles, baga-

gem e sacos de transporte incluindo malas de viagem, 

sacos, malas [baús], malas para viagem, malas de mão, 

sacos de ginásio, sacos porta-fatos [para viagem], 

mochilas com duas alças, pastas [porta-documentos], 

bolsas rectangulares com alça de ombro, sacos de mão, 

sacos de ombro, pastas [marroquinaria] [porta-docu-

mentos], maletas para documentos, sacos de compras 

e sacos de compras com rodas acopladas, carteiras 

de bolso, chaveiros, suportes de cartões de crédito, 

etiquetas para bagagem, estojos de beleza, estojos de 

cosmética e sacos de cosmética, sacos para conjuntos 

de manicure, chapéus-de-chuva ou de chapéus-de-sol, 

bengalas, chicotes, correias e selaria, coleiras, trelas e 

vestuário para animais, vestuário, incluindo vestuário 

desportivo, roupa de lazer, capotes [casacos], gabar-

dines, sobretudos [vestuário], anoraques, casacos, 

casacos desportivos, casacos interiores, casacos com 

capuz, roupa de exterior, fatos, vestidos, calças, cal-

ções, calças de ganga, saias, camisas, T-shirts, blusas, 

camisolas [pulôveres], pulôveres, cardigãs, camisas de 

treino, coletes, roupa de malha, nomeadamente cami-

sas de malha, bonés tricotados, luvas tricotadas, roupa 

interior em malha, fatos de ginástica, fatos de treino, 

fatos de banho, capas para a praia, roupa de praia, 

roupa interior, soutiens, combinados [roupa interior], 

roupões, roupões de noite, pijamas, anágas [saias inte-

riores], roupões de banho, toucas de banho, laços para 

o pescoço, lenços de tafetá, gravatas, luvas, écharpes 

para o pescoço [cachecóis], meias e collants [meias], 

collants, cintos, calçado incluindo sapatos, botas, san-

dálias e chinelos, chapelaria incluindo boinas, chapéus 

e bonés; serviços de consultoria relativos a franchising; 

assistência à gestão de negócios no estabelecimento e 

operação de lojas de franchising para vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos feitos de couro e imitações de 

couro, artigos de bagagem, chapéus-de-chuva; serviços 

de promoção de vendas; promoção de vendas serviços 

relacionados com couro e imitações de couro, peles 

de animais e peles, bagagem e sacos de transporte 

incluindo malas de viagem, sacos, malas [baús], malas 

para viagem, malas de mão, sacos de ginásio, sacos 

porta-fatos [para viagem], mochilas com duas alças, 

pastas [porta-documentos], bolsas rectangulares com 

alça de ombro, sacos de mão, sacos de ombro, pastas 

[marroquinaria] [porta-documentos], maletas para do-

cumentos, sacos de compras e sacos de compras com 

rodas acopladas, carteiras de bolso, chaveiros, suportes 

de cartões de crédito, etiquetas para bagagem, estojos 

de beleza, estojos de cosmética e sacos de cosmética, 

sacos para conjuntos de manicure, chapéus-de-chuva 

ou de chapéus-de-sol, bengalas, chicotes, correias e 

selaria, coleiras, trelas e vestuário para animais, ves-

tuário, incluindo vestuário desportivo, roupa de lazer, 

capotes [casacos], gabardines, sobretudos [vestuário], 

anoraques, casacos, casacos desportivos, casacos in-

teriores, casacos com capuz, roupa de exterior, fatos, 

vestidos, calças, calções, calças de ganga, saias, cami-

sas, T-shirts, blusas, camisolas [pulôveres], pulôveres, 

cardigãs, camisas de treino, coletes, roupa de malha, 

nomeadamente camisas de malha, bonés tricotados, 

luvas tricotadas, roupa interior em malha, fatos de 

ginástica, fatos de treino, fatos de banho, capas para 

a praia, roupa de praia, roupa interior, soutiens, com-

binados [roupa interior], roupões, roupões de noite, 

pijamas, anágas [saias interiores], roupões de banho, 

toucas de banho, laços para o pescoço, lenços de tafe-
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tá, gravatas, luvas, écharpes para o pescoço [cachecóis], 

meias e collants [meias], collants, cintos, calçado in-

cluindo sapatos, botas, sandálias e chinelos, chapelaria 

incluindo boinas, chapéus e bonés; apresentação de 

mercadorias em meios de comunicação para a venda a 

retalho; apresentação de mercadorias em meios de co-

municação para comércio a retalho relacionados com 

couro e imitações de couro, peles de animais e peles, 

bagagem e sacos de transporte incluindo malas de via-

gem, sacos, malas [baús], malas para viagem, malas de 

mão, sacos de ginásio, sacos porta-fatos [para viagem], 

mochilas com duas alças, pastas [porta-documentos], 

bolsas rectangulares com alça de ombro, sacos de mão, 

sacos de ombro, pastas [marroquinaria] [porta-docu-

mentos], maletas para documentos, sacos de compras 

e sacos de compras com rodas acopladas, carteiras 

de bolso, chaveiros, suportes de cartões de crédito, 

etiquetas para bagagem, estojos de beleza, estojos de 

cosmética e sacos de cosmética, sacos para conjuntos 

de manicure, chapéus-de-chuva ou de chapéus-de-sol, 

bengalas, chicotes, correias e selaria, coleiras, trelas e 

vestuário para animais, vestuário, incluindo vestuário 

desportivo, roupa de lazer, capotes [casacos], gabar-

dines, sobretudos [vestuário], anoraques, casacos, 

casacos desportivos, casacos interiores, casacos com 

capuz, roupa de exterior, fatos, vestidos, calças, cal-

ções, calças de ganga, saias, camisas, T-shirts, blusas, 

camisolas [pulôveres], pulôveres, cardigãs, camisas de 

treino, coletes, roupa de malha, nomeadamente cami-

sas de malha, bonés tricotados, luvas tricotadas, roupa 

interior em malha, fatos de ginástica, fatos de treino, 

fatos de banho, capas para a praia, roupa de praia, 

roupa interior, soutiens, combinados [roupa interior], 

roupões, roupões de noite, pijamas, anágas [saias inte-

riores], roupões de banho, toucas de banho, laços para 

o pescoço, lenços de tafetá, gravatas, luvas, écharpes 

para o pescoço [cachecóis], meias e collants [meias], 

collants, cintos, calçado incluindo sapatos, botas, san-

dálias e chinelos, chapelaria incluindo boinas, chapéus 

e bonés; serviços de fornecimento para terceiros; pu-

blicidade; assistência à gestão de empresas industriais 

e comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179551

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Citizen Watch Company of Ame-

rica, Inc. d/b/a Bulova

  Endereço : 350 Fifth Avenue, 29th Floor, New 

York, New York 10118, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Instrumentos horológicos e cronomé-

tricos; relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179664

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bonecas; bonecas de montagem; figu-

ras de acção (brinquedos); robôs de brincar; acessórios 

para bonecas; peças para bonecas; ursos de peluche; 

brinquedos; blocos de construção (brinquedos); cartas 

de jogar; brinquedos feitos de plástico; vestuário de 

bonecas; marionetas; bonecas móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179665

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : MEDICOM TOY CORPORA-

TION

  Endereço : 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bonecas; bonecas de montagem; figu-

ras de acção (brinquedos); robôs de brincar; acessórios 

para bonecas; peças para bonecas; ursos de peluche; 

brinquedos; blocos de construção (brinquedos); cartas 

de jogar; brinquedos feitos de plástico; vestuário de 

bonecas; marionetas; bonecas móveis.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179766

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

 CHOI SI WAI

  Endereço : 17 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179767

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 748

25 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179769

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 748

25 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179770

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11A-13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179771

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

 MA DE PINA FENGQUN

  Endereço : 980

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179772

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

 MA DE PINA FENGQUN

  Endereço : 980

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179774

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; bebidas de café; substitutos 

de café; bebidas e refrescos à base de café contendo 

substitutos de leite; bebidas de cacau e de chocolate; 

chá; bebidas de chá; cacau; açúcar; tapioca; sagu; fari-

nha e preparações feitas a partir de cereais; produtos 

alimentícios derivados de cereais e grãos; alimentos 

e produtos alimentares à base de aveia; aveia, aveia 

em flocos; cereais processados; cereais de pequeno-

-almoço; barras de cereais e barras energéticas; cereais 

em pó; flocos de aveia; snacks alimentares constituídos 

principalmente por cereais; snacks de cereais; snacks 

alimentares e produtos de snacks alimentares feitos a 

partir de cereais; misturas para bolos à base de aveia, 

misturas para biscoitos à base de aveia; pão; biscoitos; 

bolos; pastelaria e confeitaria; gelos comestíveis; mel; 

melaço; fermento, fermento em pó; sal; maionese; ge-

lado; substitutos de gelado; gelados feito de substitutos 

de leite; gelado não lácteo; gelado à base de aveia; 

gelado à base de soja; iogurte congelado feitos a partir 

de substitutos de leite; iogurte congelado não lácteo; 

leite-crème (custard); leite-creme (custard) à base de 

aveia; panquecas; gofres (waffles); massa para fazer 

panquecas; panquecas à base de aveia; gofres (waffles) 

à base de aveia; massa para fazer panquecas à base de 

aveia; bebidas em pó à base de aveia; molhos; molhos 

para cozinhar; molhos à base de aveia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179776

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

cafés e serviços de cafetarias; restaurantes, cafés, ca-

fetarias; serviços de restaurantes, cafés e cafetarias de 

comida para levar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179778

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; bebidas de café; substitutos 

de café; bebidas e refrescos à base de café contendo 

substitutos de leite; bebidas de cacau e de chocolate; 

chá; bebidas de chá; cacau; açúcar; tapioca; sagu; fari-

nha e preparações feitas a partir de cereais; produtos 

alimentícios derivados de cereais e grãos; alimentos 

e produtos alimentares à base de aveia; aveia, aveia 

em flocos; cereais processados; cereais de pequeno-

-almoço; barras de cereais e barras energéticas; cereais 

em pó; flocos de aveia; snacks alimentares constituídos 

principalmente por cereais; snacks de cereais; snacks 

alimentares e produtos de snacks alimentares feitos a 

partir de cereais; misturas para bolos à base de aveia, 

misturas para biscoitos à base de aveia; pão; biscoitos; 

bolos; pastelaria e confeitaria; gelos comestíveis; mel; 

melaço; fermento, fermento em pó; sal; maionese; ge-

lado; substitutos de gelado; gelados feito de substitutos 

de leite; gelado não lácteo; gelado à base de aveia; 

gelado à base de soja; iogurte congelado feitos a partir 

de substitutos de leite; iogurte congelado não lácteo; 

leite-crème (custard); leite-creme (custard) à base de 

aveia; panquecas; gofres (waffles); massa para fazer 

panquecas; panquecas à base de aveia; gofres (waffles) 

à base de aveia; massa para fazer panquecas à base de 

aveia; bebidas em pó à base de aveia; molhos; molhos 

para cozinhar; molhos à base de aveia.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179780

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

cafés e serviços de cafetarias; restaurantes, cafés, ca-

fetarias; serviços de restaurantes, cafés e cafetarias de 

comida para levar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179782

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; bebidas de café; substitutos 

de café; bebidas e refrescos à base de café contendo 

substitutos de leite; bebidas de cacau e de chocolate; 

chá; bebidas de chá; cacau; açúcar; tapioca; sagu; fari-

nha e preparações feitas a partir de cereais; produtos 

alimentícios derivados de cereais e grãos; alimentos 

e produtos alimentares à base de aveia; aveia, aveia 

em flocos; cereais processados; cereais de pequeno-

-almoço; barras de cereais e barras energéticas; cereais 

em pó; flocos de aveia; snacks alimentares constituídos 

principalmente por cereais; snacks de cereais; snacks 

alimentares e produtos de snacks alimentares feitos a 

partir de cereais; misturas para bolos à base de aveia, 

misturas para biscoitos à base de aveia; pão; biscoitos; 

bolos; pastelaria e confeitaria; gelos comestíveis; mel; 

melaço; fermento, fermento em pó; sal; maionese; ge-

lado; substitutos de gelado; gelados feitos de substitu-

tos de leite; gelado não lácteo; gelado à base de aveia; 

gelado à base de soja; iogurte congelado feitos a partir 

de substitutos de leite; iogurte congelado não lácteo; 

leite-crème (custard); leite-creme (custard) à base de 

aveia; panquecas; gofres (waffles); massa para fazer 

panquecas; panquecas à base de aveia; gofres (waffles) 

à base de aveia; massa para fazer panquecas à base de 

aveia; bebidas em pó à base de aveia; molhos; molhos 

para cozinhar; molhos à base de aveia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179784

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

cafés e serviços de cafetarias; restaurantes, cafés, ca-

fetarias; serviços de restaurantes, cafés e cafetarias de 

comida para levar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179801

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : Eat Just, Inc.

  Endereço : 2000 Folsom Street, San Francisco, 

CA 94110, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne cultivada; carne obtida através 

de agricultura celular; carne cultivada em laboratório; 
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carne cultivada, nomeadamente, carne de vaca, porco, 

aves, caça, marisco (seafood) e marisco (shellfish); car-

ne obtida através de agricultura celular, nomeadamen-

te, carne de vaca, porco, aves, caça, marisco (seafood) 

e marisco (shellfish); carne cultivada em laboratório, 

nomeadamente, carne de vaca, porco, aves, caça, ma-

risco (seafood) e marisco (shellfish).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179855

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 2

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179856

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

2 4 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179857

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

2 4 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179858

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 XU XINGQIANG

  Endereço : 133-145 2

O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179860

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/179861

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179863

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179864

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179866

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179867

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-248

20

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179868

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : W
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179869

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179870

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179871

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5 20

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179872

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

180

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179873

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179874

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179875

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179876

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179877

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179878

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179891

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

  Endereço : 10

 3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

dian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179892

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

  Endereço : 10

 3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

dian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179893

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 BAIDU ONLINE NET WORK TECH NOLOGY 

(BEIJING) CO., LTD.

  Endereço : 10

 3/F Baidu Campus, No. 10, Shangdi 10Th Street, Hai-

dian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179894

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 LEI IO KONG

  Endereço : 810

16 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179895

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 LEI IO KONG

  Endereço : 810

19 G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/179896

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 LEI IO KONG

  Endereço : 810

16 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179909

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as AEON Co., Ltd)

  Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-

-City, Chiba 261-8515, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; trabalhos de escritório; 

serviços de venda a retalho em grandes armazéns; 

venda a retalho de vestuário, sapatos, jóias, ferra-

mentas, aparelhos eléctricos, utensílios domésticos, 

alimentos, produtos medicinais e farmacêuticos, brin-

quedos, jogos, artigos de brincar, artigos de papelaria 

e mobiliário; consultadoria profissional de negócios; 

pesquisas e estudos de marketing; fornecimento de 

informações comerciais e de negócios; agências de 

importação / exportação; reprodução de documentos; 

serviços de promoção de passeios turísticos; gestão 

de negócios; administração de negócios; gestão de 

centros comerciais; gestão de grandes armazéns, lojas 

de conveniência e lojas de venda a retalho; aluguer de 

máquinas e equipamentos para escritórios; serviços de 

promoção, todos fornecidos on-line a partir de uma 

base de dados ou uma rede informática mundial (In-

ternet) (incluindo websites); compilação de anúncios 

para utilização como páginas da web numa rede in-

formática mundial (Internet); serviços de informação 

de negócios, todos fornecidos on-line a partir de um 

banco de dados de computador ou uma rede informá-

tica mundial (Internet); difusão de publicidade para 

terceiros através de uma rede de comunicações elec-

trónica on-line; serviços de compras a partir de casa 

por meio de uma rede informática mundial; estudos de 

mercado; serviços de leilões; análise de preço de custo; 

aluguer de espaços publicitários; promoção de vendas 

para terceiros; distribuição de amostras; serviços de 

grandes armazéns de venda a retalho on-line; lojas de 

conveniência de venda a retalho; lojas de conveniência 

de venda a retalho on-line; serviços informatizados 

de encomendas on-line para produtos generalizados e 

produtos de consumo geral; fornecimento de um direc-

tório de informações comerciais on-line; fornecimento 

de um guia de publicidade pesquisável on-line para 

os produtos e serviços de outros fornecedores on-line; 

processamento de bases de dados informáticas; gestão 

de bases de dados; compilação e aluguer de listas de 

endereços; investigação de negócios; serviços de admi-

nistração de negócios para o processamento de vendas 

feitas na Internet; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179910

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : AEON KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as AEON Co., Ltd)

  Endereço : 1-5-1 Nakase, Mihama-Ku, Chiba-

-City, Chiba 261-8515, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, monetários e 

bancários; serviços de seguros; negócios imobiliários; 

prestação de financiamento para empréstimos; des-

conto de títulos (notas); subscrição de títulos; serviços 

de agência de seguros não-vida; leasing de edifícios; 

fornecimento de informações de construções e terre-

nos; avaliação de obras de arte; exploração de lotarias; 

investigações de crédito de empresas; serviços de 

agência fiscal; angariação de fundos de beneficência; 

garantias para dívidas; aceitação de letras; aquisição e 

transferência de créditos monetários; venda de letras 

hipotecárias; serviços de pagamento sub-rogado para 

os utilizadores de cartões de crédito; serviços de paga-

mento sub-rogado para utilizadores de empréstimos a 
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prestações; serviços de cartões de crédito; serviços de 

captação de depósitos; serviços de hipoteca; serviços 

de caixa automático; factoring de dívidas; serviços de 

seguros e de corretagem de seguros para aluguer de 

longa duração de veículos; serviços de hipoteca sobre 

carros; serviços de financiamento de alugueres de lon-

ga duração; serviços de corretagem e de subscrição de 

seguros de vida; regularização de indeminizações de 

seguros não-vida; subscrição de seguros de não-vida; 

serviços actuariais de seguros; gestão imobiliária; 

serviços de agências ou de corretagem para serviços 

de leasing, de aluguer, de estimativa e de avaliação de 

propriedades imobiliárias, terrenos e edifícios; pres-

tação de serviços de informação relacionados com 

leasing e avaliações de edifícios e de terrenos; serviços 

financeiros; serviços bancários; serviços de seguros; 

disponibilização de linhas de crédito; processamento 

de pagamentos, tudo fornecido on-line através da In-

ternet e / ou de uma base de dados informática e / ou 

quiosques multimédia e / ou dispositivos informáticos 

e / ou caixas automáticas; serviços de cartões pré-

-pagos; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179911

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 MediBeacon Inc.

  Endereço : 

1100 175 63132

 Helix Center, Suite 175, 1100 Corporate Square Drive, 

St. Louis Missouri 63132, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos, nomeadamen-

te, dispositivos para detecção de agentes marcadores 

fluorescentes em animais e monitorização da função 

fisiológica em animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179912

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 CHEN SHAOJUN

  Endereço : 6

A 13 AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179913

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 CHEN SHAOJUN

  Endereço : 6

A 13 AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179914

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 748

25 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/179915

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : 

 POK HOI GRUPO (MACAU) LIMITADA

  Endereço : 7-13

2 A 08

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179917

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : BURLING LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; cintos 

(vestuário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179918

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : BURLING LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; cintos 

(vestuário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179921

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

  Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida e 

bebida; alojamento temporário; organização de recep-

ções de casamento (locais); organização de recepções 

de casamento (serviços de catering); organização de 

banquetes de casamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179924

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Sociedade De Jogos De Macau, 

S.A.

  Endereço : Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel 

Lisboa, 9º andar, Freguesia de Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida e 

bebida; alojamento temporário; organização de recep-

ções de casamento (locais); organização de recepções 

de casamento (serviços de catering); organização de 

banquetes de casamento.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179925

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Rare Beauty, LLC

  Endereço : 222 N. Pacific Coast Highway, EL Se-

gundo, CA 90245, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; maquilhagem; preparados 

cosméticos para bronzeamento; blush facial; bases 

de maquilhagem; correctores cosméticos para a pele; 

lápis cosmético; gel para sobrancelhas; removedor de 

maquilhagem; maquilhagem para os olhos; lápis para 

os olhos; sombra para os olhos; lápis para as sobrance-

lhas; delineadores para os olhos; pó facial; brilho para 

lábios; delineador de lábios; batom; batom puro; rímel; 

sacos de cosméticos contendo cosméticos; preparações 

para cuidados da pele não-medicinais; produtos de 

limpeza facial; cremes faciais; emulsões faciais; soros 

faciais; tónicos faciais; essências faciais; máscaras 

faciais; esfoliantes faciais; toalhetes cosméticos pré-

-humedecidas; máscaras para os olhos; creme para os 

olhos; géis para os olhos; bálsamo labial não-medi-

cinal; creme para os lábios; máscaras para os lábios; 

hidratantes faciais; sabonete facial; kits e conjuntos de 

prendas constituídos principalmente por cosméticos e 

produtos para cuidados com a pele; preparados para 

cuidados do corpo; cosméticos para cuidados com o 

corpo; produtos de auto-bronzeamento; cremes para 

bronzeamento; preparados para cuidados com o sol 

não-medicinais; pó corporal; sabonete corporal; loção 

corporal; vaporizadores para o corpo; óleo corporal; 

esfoliante corporal; cremes para o corpo; desodorizan-

te para o corpo; fragrâncias; produtos para cuidados 

de cabelo; champôs e condicionadores para cabelo; 

produtos para penteados; pestanas postiças; bronze-

ador para a pele; vaporizador para fazer madeixas; 

cores para sobrancelhas; fixadores para penteados sob 

a forma de cera para cabelo; adesivos para fixação de 

pestanas postiças; pré-bases (primers) para maquilha-

gem; verniz para as unhas; papéis mata-borrão cosmé-

ticos para o rosto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179942

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Amgen Inc.

  Endereço : One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, California 91320-1799, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para uso na 

prevenção de amiloidose, doenças e distúrbios meta-

bólicos, lúpus e inflamações e doenças e distúrbios 

autoimunes; preparações farmacêuticas para uso no 

tratamento de cancro, oncologia, tumores, tumores 

e nódulos sólidos e hematológicos, doenças e distúr-

bios hematológicos e hemolíticos, incluindo ossos, 

articulações, coluna vertebral, intestinos, cólon, pele, 

pulmões, olhos, seios, ovários, doenças e distúrbios do 

colo do útero, estômago, bexiga, rins, cabeça, cérebro, 

pescoço e sangue; produtos farmacêuticos para uso no 

tratamento de amiloidose, doenças e distúrbios me-

tabólicos, lúpus e inflamações e doenças e distúrbios 

autoimunes; preparações farmacêuticas para uso no 

tratamento de tumores e nódulos sólidos, doenças e 

distúrbios hemolíticos, amiloidose, doenças e distúr-

bios metabólicos, lúpus e inflamações e doenças e dis-

túrbios autoimunes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179944

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

  Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

slot machines  [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de pinball  

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 
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copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de pinball ; slot machines  para 

salões de pachinko .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179945

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179946

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179947

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179948

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; programas de 

computador; programas de computador descarregá-

veis; software de desenvolvimento de programas de 

computador; aplicações de software para negócios; 

software informático de aplicação; aplicação de pro-

gramas de computador descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; software 

informático de aplicação para computadores; software 

informático para o rastreio de alterações e mudan-

ças em programas de computador e para a gestão de 

programas de desenvolvimento de projectos; software 

informático e ferramentas informáticas de desenvol-

vimento de software informático para a concepção e 

desenvolvimento de programas de software de código 

aberto (OOS) e software informático proprietário; fer-

ramentas informáticas de desenvolvimento de software 

para computadores; software informático de desenvol-

vimento de programas; software informático de desen-

volvimento de aplicações; programas informáticos de 

ferramentas para desenvolvimento de programas in-

formáticos; programas informáticos relacionados com 

o desenvolvimento de aplicações, interface de usuários 

e para a programação de ferramentas e serviços rela-

cionados; software informático de desenvolvimento de 

ferramentas descarregáveis para a criação de software 

informático de aplicações móveis; software informá-

tico para utilização como interface de programação 

de aplicações ( API ); software informático para a 

criação de listas de informações, listas de websites  

e listas de outras fontes de informações; software in-

formático para a construção de aplicações para a web; 
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programas de computador para executar programas 

de desenvolvimento e programas de aplicação num 

ambiente de desenvolvimento comum; hardware in-

formático; equipamento de processamento de dados; 

periféricos informáticos, equipamento para entrada de 

dados; equipamento para saída de dados, equipamento 

para armazenamento e equipamento de transmissão 

de dados; software informático de gestão de dados e 

de gestão de base de dados; software informático para 

o desenvolvimento, compilação e execução de outros 

programas informáticos; programas de computador 

para uso no desenvolvimento de programas informáti-

cos, linguagens de programação, caixas de ferramentas 

informáticas e compiladores (de dados); publicações 

electrónicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179949

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

software e hardware informático; instalação, actuali-

zação e manutenção de software informático; serviços 

informáticos; fornecimento de software informático 

não descarregável; fornecimento de uso online tempo-

rário de software informático não descarregável para 

o desenvolvimento de software, rastreio de alterações 

e mudanças em programas de computador e para a 

gestão de programas de desenvolvimento de projectos; 

fornecimento de uso online temporário de ferramen-

tas para desenvolvimento de software informático não 

descarregável; fornecimento de uso online temporário 

de software informático não descarregável para utili-

zação como interface de programação de aplicações 

( API ); fornecimento online de informação relacio-

nada com o desenvolvimento e concepção de software 

informático e serviços informáticos relacionados; 

consultoria no domínio da informática nomeadamente 

a análise, revisão, personificação, concepção, selec-

ção, implementação, optimização e uso de sistemas 

informáticos de computadores para terceiros; servi-

ços de apoio técnico relacionados com problemas de 

programas informáticos; serviços de fornecimento de 

apoio, de alerta e de informação técnica em áreas de 

software informático através da internet; fornecimento 

de informação online em áreas de software informá-

tico; software como serviço [SaaS]; plataformas como 

um serviço [PaaS]; serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179950

[220]  Data de pedido : 2021/03/03

[730]  Requerente : Discovery Communications, LLC

  Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria; materiais para 

desenho; blocos de rascunho; cartões postais; pincéis; 

materiais para desenho; material de ensino [com exce-

ção dos aparelhos]; maquetas de arquitetura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179953

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : OPPO

 GuangDong OPPO Mobi le Telecommunications 

Corp., Ltd.

  Endereço : 18

 No.18 Haibin Road, Wusha, Chang an, Dongguan, 

Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179960

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179961

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179962

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179963

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179964

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179965

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179966

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179967

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179968

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179969

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179971

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : Johnson & Johnson

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano; vacinas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179972

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The House of Fine Foods (Macao) 

1994 Ltd.

  Endereço : Avenida de Venceslau de Morais, Edf. 

Centro Macau, 10 Andar F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Caviar; peixe, marisco (não vivo); sal-

mão (não vivo); salmão fumado; produtos alimentícios 

fumados; carne, peixe, aves domésticas, carnes de 

caça, frutas e legumes em conserva, secos, cozidos ou 

processados; peixe, marisco congelados e enlatados; 

produtos alimentares preparados a partir de, incorpo-

rados ou derivados de carne, peixe, aves domésticas, 

carnes de caça, marisco e crustáceos (não vivos).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone preto, pantone 

dourado pms 872C.

[210]  N.º : N/179973

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The House of Fine Foods (Macao) 

1994 Ltd.

  Endereço : Avenida de Venceslau de Morais, Edf. 

Centro Macau, 10 Andar F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho, por gros-

so e a retalho online de caviar, peixe, marisco (não 

vivo), salmão (não vivo), salmão fumado, produtos 

alimentícios fumados, carne, peixe, aves domésticas, 

carnes de caça, frutas e legumes em conserva, secos, 

cozidos ou processados, peixe e marisco congelados e 

enlatados, produtos alimentares preparados a partir 

de, incorporados ou derivados de carne, peixe, aves 

domésticas, carnes de caça, marisco e crustáceos (não 

vivos).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone preto, pantone 

dourado pms 872C.

[210]  N.º : N/179974

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68

5 12 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179975

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

 Shanghai Ming Yin International Trading Co., Ltd

  Endereç o : 

1000 31 4

 4F, Building 31, No. 1000 Jinhai Road, China (Shan-

ghai) Pilot Free Trade Zone, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179976

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

B 2 122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

U PS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179996

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

 LEONG MAN I

  Endereço : 2 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179997

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10/G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179998

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : THUNEVIN

  Endereço : Thunevin 6 rue Guadet 33330 Saint-

-Emilion

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179999

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : THUNEVIN

  Endereço : Thunevin 6 rue Guadet 33330 Saint-

-Emilion

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180000

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : KAKAO CORP.

  Endereço : (Yeongpyeong-dong) 242, Cheomdan-

-ro, Jeju-si, Jeju-do, República da Coreia
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Doces; arroz; farinha de cereais para 

uso alimentar; alcaparras; lanches [snacks] à base de 

cereais; massas [noodles]; massas noodles instantâne-

as; cereais processados; pão; confeitaria; cremes gela-

dos [gelados]; chocolates; açúcar; mel; bolos de arroz; 

temperos; sal comestível; chá; café; cacau; bebidas à 

base de chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180021

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZON  ODPOWIEDZIALNO CI

  Endereço : Pustynia 84F, D bica, Poland, post 

code: 39-200

  Nacionalidade :  Polaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180023

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 498

201203

 No.498 Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

AT M

POS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180024

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 498

201203

 No.498 Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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AT M 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180025

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 498

201203

 No.498 Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

AT M

POS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180026

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

  Endereço : 498

201203

 No.498 Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

AT M 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180031

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180033

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 200

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180034

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 200

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180035

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 200

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180036

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos constituídos por 

géis e líquidos não medicinais para preencher linhas, 

rugas, cicatrizes, lábios, para refirmar a pele do rosto 

e do corpo e para rejuvenescer a pele; produtos para 

os cuidados com a pele; cosméticos para o tratamento 

das rugas da pele; produtos para os cuidados da pele e 

para a remoção de rugas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/13  Su íç a

N.º 14456/2020

[210]  N.º : N/180037

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos medicinais constituídos por 

um preparado dermatológico, individualmente ou em 

conjunto, incluindo, mas não exclusivamente, seringas 

pré-cheias, para o preenchimento de linhas, rugas, ci-

catrizes, lábios, para refirmar a pele do rosto e do cor-

po e para rejuvenescer a pele; preparações medicinais; 
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preparações farmacêuticas; produtos farmacêuticos 

injectáveis; produtos de preenchimentos dérmicos in-

jectáveis; produtos farmacêuticos para os cuidados da 

pele; produtos farmacêuticos para relaxamento muscu-

lar.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/13  Su íç a

N.º 14456/2020

[210]  N.º : N/180038

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos, nomeadamente 

implantes em forma de gel vendidos individualmente 

ou em conjunto, incluindo, mas não se limitando a, 

seringas pré-cheias, para preencher linhas, rugas, cica-

trizes, lábios, para refirmar a pele do rosto e do corpo 

e para rejuvenescer a pele; seringas para injecção; dis-

positivos de injecção para produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/13  Su íç a

N.º 14456/2020

[210]  N.º : N/180039

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação e instrução; formação na 

área de produtos farmacêuticos, cosméticos e estética; 

organização e direcção de conferências, seminários e 

workshops; instrução e oferta de formação prática na 

área da medicina, cosmética e estética.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/13  Su íç a

N.º 14456/2020

[210]  N.º : N/180040

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Clínicas médicas; aconselhamento so-

bre medicamentos; salões de beleza; organização de 

assistência médica; cirurgia plástica; tratamento cos-

mético; tratamentos de preenchimento injectáveis para 

uso cosmético.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/13  Su íç a

N.º 14456/2020

[210]  N.º : N/180041

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos constituídos por 

géis e líquidos não medicinais para preencher linhas, 

rugas, cicatrizes, lábios, para refirmar a pele do rosto 

e do corpo e para rejuvenescer a pele; produtos para 

os cuidados com a pele; cosméticos para o tratamento 

das rugas da pele; produtos para os cuidados da pele e 

para a remoção de rugas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/16  Su íça

N.º 14638/2020

[210]  N.º : N/180042

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.
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  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos medicinais constituídos por 

um preparado dermatológico, individualmente ou em 

conjunto, incluindo, mas não exclusivamente, seringas 

pré-cheias, para o preenchimento de linhas, rugas, ci-

catrizes, lábios, para refirmar a pele do rosto e do cor-

po e para rejuvenescer a pele; preparações medicinais; 

preparações farmacêuticas; produtos farmacêuticos 

injectáveis; produtos de preenchimentos dérmicos in-

jectáveis; produtos farmacêuticos para os cuidados da 

pele; produtos farmacêuticos para relaxamento muscu-

lar.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/16  Su íça

N.º 14638/2020

[210]  N.º : N/180043

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos, nomeadamente 

implantes em forma de gel vendidos individualmente 

ou em conjunto, incluindo, mas não se limitando a, 

seringas pré-cheias, para preencher linhas, rugas, cica-

trizes, lábios, para refirmar a pele do rosto e do corpo 

e para rejuvenescer a pele; seringas para injecção; dis-

positivos de injecção para produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/16  Su íça

N.º 14638/2020

[210]  N.º : N/180044

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação e instrução; formação na 

área de produtos farmacêuticos, cosméticos e estética; 

organização e direcção de conferências, seminários e 

workshops; instrução e oferta de formação prática na 

área da medicina, cosmética e estética.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/16  Su íça

N.º 14638/2020

[210]  N.º : N/180045

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Clínicas médicas; aconselhamento so-

bre medicamentos; salões de beleza; organização de 

assistência médica; cirurgia plástica; tratamento cos-

mético; tratamentos de preenchimento injectáveis para 

uso cosmético.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/16  Su íça

N.º 14638/2020

[210]  N.º : N/180046

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lava-louças; lavatórios [peças de ins-

talações sanitárias]; móveis de casa de banho sendo la-

vatórios; instalações de banho; aparelhos e instalações 

sanitárias; lavabos para lavar as mãos [peças de insta-
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lações sanitárias]; sanitas; autoclismos; assentos de sa-

nita; assentos de sanita com esguicho de água quente 

para lavagem; unidades de sanitas com um esguicho de 

água quente para lavagem; bidés; urinóis; banheiras; 

cabines (booths) para duche, nomeadamente cabines 

(cubicles) de duche; chuveiros; torneiras; acessórios de 

regulação e segurança para aparelhos de água; aces-

sórios de regulação para aparelhos e canos de água ou 

gás; acessórios de segurança para aparelhos e canos de 

água ou gás; aparelhos para banhos; secador de mãos 

para lavabos; aparelhos e instalações de secagem; 

aquecedores para casas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180047

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lava-louças; lavatórios [peças de ins-

talações sanitárias]; móveis de casa de banho sendo la-

vatórios; instalações de banho; aparelhos e instalações 

sanitárias; lavabos para lavar as mãos [peças de insta-

lações sanitárias]; sanitas; autoclismos; assentos de sa-

nita; assentos de sanita com esguicho de água quente 

para lavagem; unidades de sanitas com um esguicho de 

água quente para lavagem; bidés; urinóis; banheiras; 

cabines (booths) para duche, nomeadamente cabines 

(cubicles) de duche; chuveiros; torneiras; acessórios de 

regulação e segurança para aparelhos de água; aces-

sórios de regulação para aparelhos e canos de água ou 

gás; acessórios de segurança para aparelhos e canos de 

água ou gás; aparelhos para banhos; secador de mãos 

para lavabos; aparelhos e instalações de secagem; 

aquecedores para casas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180054

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados para branqueamento e 

outras substâncias para lavagem de roupa; preparados 

para limpeza, polimento, esfrega e abrasivos; sabões 

não medicinais; perfumaria; óleos essenciais; cosmé-

ticos e preparados de toilette não medicinais; loções 

para cabelo não-medicinais; dentífricos não medici-

nais; preparados para o ambiente; preparados para 

manicure; produtos e preparados para cuidados e lim-

peza de cabelo e pele; adesivos para fins cosméticos; 

loções para depois de fazer a barba; antiperspirantes; 

preparados anti-estático para uso doméstico; aromá-

ticos; cascas de quillaia para lavagem; sais de banho; 

preparados cosméticos para banhos; máscaras de be-

leza; sais de branqueamento; soda de branqueamento; 

pó azul para lavandaria; sprays refrescantes para o 

hálito; tiras refrescantes para o hálito; produtos quí-

micos para branqueamento de cores para uso domés-

tico (lavandaria); preparados para remoção de cores; 

kits cosméticos; preparados cosméticos para fins de 

emagrecimento; cosméticos para animais; palitos de 

algodão para uso cosmético; bolas de algodão para fins 

cosméticos; cremes cosméticos; cremes para branque-

amento de pele; cremes para couro; desengorduran-

tes; polimento para dentes postiços; preparados para 

limpeza de dentes postiços; desodorizantes para seres 

humanos; desodorizantes para animais e animais de 

estimação; detergentes; corantes cosméticos; água-de-

-colónia; água de toilete; tinturas de cabelo; coloran-

tes para cabelo; cremes para cabelo, gel para cabelo, 

champôs, condicionadores para cabelo e preparados 

para humedecimento de cabelo; perfumes; batons; 

cremes e loções para pele e rosto; unhas postiças; poli-

mentos e vernizes para unhas e diluentes para os mes-

mos; protector solar; preparados de branqueamento 

(descolorantes) para fins cosmético; aromas para bolos 

(óleos essenciais); leite de limpeza para fins sanitários; 

cosméticos para sobrancelhas; lápis para sobrancelhas; 

amaciadores para tecidos (para uso na lavandaria); 

pestanas postiças; cera para o soalho; laca para cabe-

lo; preparados para ondulação de cabelo; lixívia de 

lavandaria; preparados para imersão de lavandaria; 

amido de lavandaria; loções para fins cosméticos; 

maquilhagem; pó de maquilhagem; preparados para 

maquilhagem; preparados para a remoção de maqui-

lhagem; rímel; lavagens para a boca, sem ser para fins 
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medicinais; adesivos para decoração de unhas (nail 

art); produtos para cuidado de unhas; lápis cosméticos; 

polimento para móveis e soalhos; pomadas para fins 

cosméticos; potpourris (fragrâncias); pedra-pomes; 

pano de areia para polir; papel de lixa; madeira perfu-

mada; champô para animais de estimação; creme para 

sapatos; polimento para sapatos; cera para sapatos; 

preparados para alisar (amido); sabão para branque-

ar têxteis; esmalte de amido para fins de lavandaria; 

preparados para bronzeamento; lenços impregnados 

com loções cosméticas; preparados para remoção de 

verniz; cera depilatória; cera de lavandaria; cera para 

polimento; ceras para couro; preparados depilatórios; 

geleia (petróleo) para fins cosméticos; adesivos deco-

rativos para fins cosméticos; paus de incenso (palitos 

de incenso); fragrâncias; papel absorvente de óleo 

para pele; papéis absorventes para rosto; preparados 

para banho, sem ser para fins medicinais, difusores de 

ambiente em palhetas; algodão impregnado de prepa-

rados desmaquilhantes; água micelar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180056

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, topográficos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, de medida, de sinalização, de detecção, de en-

saio, de inspecção, de salva-vidas e de ensino; apare-

lhos e instrumentos para condução, comutação, trans-

formação, acumulação, regulação ou controlo da dis-

tribuição ou utilização de eletricidade; aparelhos e ins-

trumentos para gravação, transmissão, reprodução ou 

processamento de som, imagens ou dados; suportes 

gravados e descarregáveis, software informático, su-

portes de gravação e armazenamento digitais ou ana-

lógicos em branco; mecanismos para aparelhos opera-

dos com moedas; caixas registadoras, dispositivos para 

calcular; computadores e dispositivos periféricos de 

computadores; fatos de mergulhador, máscaras de 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, clipes 

nasais para mergulho e natação, luvas para mergulho, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

aparelhos de extinção de incêndios; ábacos; aparelhos 

de ensino audiovisuais; baterias; caixas de bateria; car-

regadores de bateria; binóculos; calculadoras; câma-

ras, câmaras cinematográficas, e peças e acessórios 

para os mesmos; lentes para câmaras; medidas de ca-

pacidade; desenhos animados; leitores de cassetes; 

correntes para óculos; filme cinematográfico (expos-

tos); relógios de tempo (dispositivos para gravação de 

tempo); leitores de discos compactos; discos compac-

tos (áudio-vídeo); discos compactos (memória apenas 

de leitura); programas de operação informáticos, gra-

vados; programas informáticos; software informático 

(gravado); computadores; impressoras para uso com 

computadores; lentes de contacto; recipientes para len-

tes de contacto; aparelhos de processamento de dados; 

medidas para costureiras; campainhas de porta eléc-

tricas; tradutores de bolso electrónicos; extintores; fil-

mes, expostos; alarmes de incêndio; lanternas (foto-

grafia); molduras para transparências fotográficas; 

aparelhos para regulação de calor; máquinas de discos 

(juke boxes); lentes ópticas; balanças para pesar car-

tas; cintos de segurança; bóias de salva-vida; coletes 

salva-vidas; jangadas salva-vidas; fechaduras, eléctri-

cas; fechaduras e chaves electrónicas; meios de dados 

magnéticos; cartões magnéticos codificados; codifica-

dores magnéticos; ímanes; lupas; aparelhos, dispositi-

vos e instrumentos de medida; microfones; microscó-

pios; sinais de néon; computadores portáteis; canetas 

electrónicas; gravações fonográficas; fotocopiadoras; 

calculadoras de bolso; aparelhos de projecção; telas de 

projecção; rádios; gira-discos; aparelhos de controlo 

remoto; réguas (instrumentos de medição); balanças; 

conta-passos (pedómetros); cartões inteligentes (car-

tões de circuito integrados); detectores de fumo; toma-

das, fichas e outros contactos; aparelhos de gravação 

de som; discos de gravação de som; aparelhos de re-

produção de som; aparelhos transmissores de som; 

caixas de óculos; armações de óculos; óculos (lentes); 

óculos de sol; interruptores, eléctricos; tomadas, fichas 

e outros contactos (conexões eléctricas); gravadores de 

fitas; aparelhos, receptores, transmissores, fios de tele-

fone; telescópios; televisores; aparelhos de televisão; 

indicadores de temperatura; instalações de prevenção 

contra roubo, eléctricas; termómetros; termóstatos; 
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cassetes de vídeo, cartuchos de jogos de vídeo; grava-

ções de vídeo; fitas de vídeo; telas de vídeo; gravadores 

de vídeo; processadores de texto; discos compactos de 

vídeo; discos versáteis digitais; leitores de discos com-

pactos de vídeo e de discos digitais versáteis; apare-

lhos audiovisuais com dispositivos para cantar junto 

(sing-along); suportes, portadores, estojos para casse-

tes de áudio e vídeo, discos compactos, discos a laser, 

discos de vídeo e discos versáteis digitais; tapetes para 

ratos; telefones, telefones sem fios, telefones celulares, 

telemóveis, e peças, ferramentas e acessórios para os 

mesmos; estojos ou caixas de telemóveis; pagers, e pe-

ças e ferramentas para os mesmos; estojos ou caixas 

para pagers; sacos, coberturas, contentores, suportes e 

portadores para telemóveis e pagers; auscultadores de 

ouvido; almofadas para auscultadores; auriculares de 

ouvido; fones de ouvido e microfones / altifalantes 

para uso com telemóveis; auriculares para comunica-

ções remotas; indicador de chamadas para telefones, 

telemóveis e pagers; agendas electrónicas; sinos de 

alarme eléctricos; alarmes; leitores de código de bar-

ras; barómetros; campainhas; campainhas eléctricas; 

unidades centrais de processamento (processadores); 

chips (circuitos integrados); cronógrafos (aparelhos de 

gravação de tempo); teclados de computador; disposi-

tivos de memória de computador; dispositivos periféri-

cos de computador; acopladores acústicos; acopladores 

(equipamentos de processamento de dados); meios de 

dados ópticos; discos ópticos; discos (magnéticos); 

aparelhos para mergulhadores; máscaras de mergulho; 

fatos de mergulho; quadros de avisos electrónicos; ca-

netas electrónicas (unidades de exibição visual); cor-

das para óculos; oculares; viseiras; máquinas de fax; 

filtros para uso em fotografia; disquetes; fitas de limpe-

za de cabeças (gravação); higrómetros; circuitos inte-

grados; aparelhos de intercomunicação; interfaces 

(para computadores); máquinas de facturação; capuzes 

para lentes; unidades de fita magnética (para computa-

dores); fitas magnéticas; colheres de medida; metróno-

mos; micro-processadores; módems; máquinas de con-

tagem e triagem de dinheiro; monitores (hardware in-

formático); monitores (programas informáticos); ratos 

(equipamentos de processamento de dados); fibras óp-

ticas (fibras) (filamentos de condutores de luz); vidro 

óptico; produtos ópticos; parquímetros; transferidores 

(instrumentos de medição); conjuntos de radiotelegra-

fia; conjuntos de radiotelefonia; scanners (equipamen-

tos de processamento de dados); semi-condutores; dia-

positivos (fotografia); tiras de gravação de som; apare-

lhos de desmagnetização para fitas magnéticas; fios de 

telegráfos; telégrafos (aparelhos); teleimpressoras; te-

leactivadores; telétipos; dispensadores de bilhetes; 

transmissores (telecomunicação); conjunto de trans-

missores (telecomunicações); medidores de vácuo; ví-

deo-telefones; alarmes em assobios; apitos de despor-

to; tampões auriculares para mergulhadores; tempori-

zadores para ovos; óculos para desporto; tubos de 

mergulho; capacetes de protecção para desporto; apa-

relhos de navegação para veículos (computadores de 

bordo); programas de jogos de computador; software 

de jogos de computador, gravados; software informáti-

co, descarregáveis; publicações electrónicas (descarre-

gáveis); programas informáticos (software descarregá-

vel); aplicações de software informático, descarregá-

veis; ícones expressivos (emoticons) descarregáveis 

para telemóveis; aparelhos de som pessoais; satélites 

para fins científicos; descanso para pulsos para uso nos 

computadores; molduras de fotografias digitais; cor-

reias para telemóveis; tripés para telemóveis; suportes 

adaptados para computadores portáteis (laptops); ca-

pas de antenas para telemóveis; capas para telefones 

inteligentes; estojos para telefones inteligentes; circui-

tos electrónicos e CD-ROMs que permitem a gravação 

de um programa em reprodução automática para a uti-

lização de instrumentos musicais electrónicos; leitores 

de média portáteis; arquivos de imagens descarregá-

veis; gráficos descarregáveis para telemóveis, ficheiros 

de música descarregáveis; toques descarregáveis para 

telemóveis; leitores de DVD; aparelhos de sistema de 

posicionamento global (GPS); unidades flash de USB; 

unidades de disco para computadores; computadores 

portáteis; díodos emissores de luz (LED); díodos emis-

sores de luz orgânicos (OLED); dispositivos de protec-

ção para uso pessoal contra acidentes; máscaras de 

protecção; correias de telemóveis; bússolas; conexões 

eléctricas; tampas para tomadas eléctricas; consolas de 

distribuição (electricidade); kit de mãos livres para te-

lefones; mangueiras de incêndio; boquilhas de man-

gueiras de incêndio; programas de jogos para máqui-

nas de jogos de vídeo de arcadas; programas de jogos 

para máquinas de jogos de vídeo em casa; assistente 

digital pessoal; tampões de ouvidos para natação; ba-

terias solares; computadores em tablete; câmaras digi-

tais; leitores de livros electrónicos; telefones inteligen-

tes (smartphones); relógios inteligentes (smartwa-

tches); óculos inteligentes (smartglasses); dispositivos 

de uso corporal para registo de actividade física; anéis 

inteligentes (smart rings); bastões de selfies (monopés 

manuais); quadros brancos interactivos electrónicos; 

unidades de efeitos eléctricos e electrónicos para ins-
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trumentos musicais; interfaces de áudio; películas de 

protecção adaptadas para ecrãs de computador; pelí-

culas de protecção adaptadas para telefones inteligen-

tes (smartphones); auscultadores de realidade virtual; 

robôs de laboratório, robôs pedagógicos, robôs de vi-

gilância de segurança, robôs humanóides com inteli-

gência artificial; robôs de telepresença; malas adapta-

das para computadores portáteis; malas e estojos para 

câmaras fotográficas e equipamento fotográfico; com-

putadores vestíveis, joysticks (dispositivos) para uso 

com computadores, sem serem para jogos de vídeo, 

auscultadores de realidade virtual, óculos inteligentes 

(smartglasses), baterias e carregadores para cigarros 

electrónicos; luvas de dados (equipadas com sensores).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180057

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e lingotes 

de metais preciosos; caixas em metais preciosos; bo-

tões de punho em metais preciosos; molas de gravata 

em metais preciosos; alfinetes para gravata em metais 

preciosos; obras de arte em metais preciosos; alfinetes 

decorativos de metais preciosos; ornamentos para sa-

patos em metais preciosos; estátuas em metais precio-

sos; figurinhas em metais preciosos; artigos de joalha-

ria, pedras preciosas e semi-preciosas; bijutaria e or-

namentos; pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos; alfinetes de peito; correntes (joalharia); 

amuletos decorativos para porta-chaves e correntes 

para chaves; amuletos em jóias; moedas; emblemas, 

nomeadamente medalhas e / ou moedas; botões de 

punho; brincos; fios de ouro; caixas de jóias; guarda-

-jóias; colares; alfinetes (artigos de joalharia); alfinetes 

de lapela; anéis; estátuas de metais preciosos; molas 

para gravata; relógios de parede e mesa, relógios e pe-

ças e acessórios para os mesmos; pulseiras para reló-

gios, braceletes para relógios, correntes para relógios; 

estojos para relógios; cronómetros (temporizador); 

ornamentos (joalharia); alfinetes ornamentais, alfine-

tes de gravatas; medalhas; argolas para chaves; argolas 

retrácteis para chaves; correntes retrácteis para chaves; 

pequenos adornos de joalharia e correntes; correntes 

para chaves e estojos para chaves/porta-chaves de me-

tais preciosos e / ou pedras preciosos; pendentes; pul-

seiras (artigos de joalharia); estojos para relógios (para 

oferta); estojos para relógios de parede e mesa; reló-

gios de parede e mesa e relógios, eléctricos; relógios de 

sol; diamantes; bijuteria; pedras semi-preciosas; obras 

de arte em metais preciosos; despertador; botões de 

punho em chenille; alfinetes de estoque (alfinetes para 

gravata); figurinhas em metais preciosos; crachás em 

metais preciosos; ornamentos para sapatos em metais 

preciosos; troféus (taças); placas comemorativas; amu-

letos; missangas para fazer jóias, alfinetes de joalharia 

para chapéus.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180059

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e coisas para brin-

car; aparelhos de jogos de vídeo; bonecas; brinquedos 

de peluche; ursos de peluche; figurinhas de brinquedo 

e conjuntos de jogos; artigos de ginástica e desporto; 

jogos de bolas, bolas de borracha e balões; decora-

ções e ornamentos festivas; decorações e ornamentos 

para árvores de Natal; artigos para festas (artigos de 

cotilhão); veículos de brinquedo; veículos eléctricos 

(brinquedos); pranchas de surf; pranchas para neve; 

patins de rodas; patins para gelo; pranchas de pati-

nagem; chumaços ou protectores de protecção para 

desportos e jogos; pistolas de ar (brinquedos); jogos de 

gamão; bolas para jogos; sinos para árvores de Natal; 

bolas de bilhar; mesas de bilhar; blocos de construção 
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(brinquedos); jogos de tabuleiro; bombons explosivos 

(foguetes explosivos de Natal); botas para patinagem 

no gelo com patins; aparelhos e máquinas de bowling; 

jogos de construções; castiçais para árvores de Natal; 

tabuleiros de damas; jogos de damas (jogos); jogos 

de xadrez; tabuleiros de xadrez; árvores de Natal de 

materiais sintéticos; suportes de árvores de Natal; apa-

relhos de prestidigitação; bombinhas de Natal (artigos 

para festas); copos para dados; dardos; dados; camas 

de bonecas; roupas para bonecas; casinhas para bone-

cas; quartos de bonecas; dominós; tabuleiros para jogo 

de damas; jogo de damas (jogos); halteres; protectores 

para cotovelos (artigos de desporto); exercitadores (ex-

tensores); aparelho de passeio do recinto de diversão; 

biberões de bonecas; gancho para pescar; aparelhos 

para a pesca; barbatanas para natação; bóias para pes-

car; discos voadores (brinquedos); jogos automáticas; 

tacos para jogos; aparelhos para jogos; máquinas de 

jogos de vídeo; jogos portáteis com ecrãs de cristais 

líquidos; máquinas de jogos de vídeo de arcadas; sacos 

de golfe; tacos de golfe; luvas de golfe; etiquetas para 

sacos de golfe; luvas para jogos e desportos; piadas 

(novidades); bobinas de papagaios; papagaios; pro-

tectores para joelhos (artigos de desporto); mah-jong; 

berlindes; marionetas; máscaras teatrais; máscaras 

de brincar; móbiles (brinquedos); carrinhos miniatu-

ra à escala; artigos para festas, danças; chumaços de 

protecção (peças de roupas para desportos); jogos de 

salão; espoletas (brinquedos); pistolas de brincar; jo-

gos de bolas; fantoches; raquetes; rocas (brinquedos); 

jogos de argolas; cavalos de baloiço; patins de rodas; 

pranchas à vela; esquis; trenós (artigos de desporto); 

escorregão (brinquedos); bolhas de sabão (brinque-

dos); piões (brinquedos); trampolins (artigos de des-

porto); bicicletas fixas para exercício; piscinas (artigos 

para brincar); colchões de ar para piscinas; barbatanas 

para natação; pranchas de natação; luvas palmípedes 

para natação; jogos insufláveis para piscinas; baloiços; 

mesas de ténis de mesa; brinquedos para animais de 

estimação; esquis aquáticos; artigos de brincar para 

natação, jogos aquáticos, desportos e actividades; 

bolas de praia; máquinas de diversão, automáticas e 

operadas com moedas; sacos especialmente destinados 

para esquis e pranchas de surf; cartões de bingo; redes 

de borboleta; cartas de jogar; confetes; patins em li-

nha; quebra-cabeças (puzzles); caleidoscópios; mastros 

de veleiros; sacos de redes para pescadores; veículos 

de brinquedos telecomandados; rodas de roleta; glo-

bos de cristal com neve; raquetes para a neve; cartas 

de jogar japonesas; jaquetas de natação; cintos de na-

tação; flutuadores para banho e natação; dispositivos 

flutuantes para natação; asas de água; chapeuzinhos 

de papel para festas; aparelho de musculação; fichas 

para jogos de azar ou fortuna; cartões de raspadinha 

para jogar jogos de lotaria; kits de modelos de montar 

em miniatura (brinquedos); jogo de pachinko; caça-

-níqueis (maquinas de jogos); brinquedo de robôs; 

drones (brinquedos); películas protectoras concebidas 

para ecrãs de jogos portáteis; joysticks para jogos de 

vídeo; cartas colecionáveis (jogos de cartas); tendas 

para brincar; consolas de jogos; consolas portáteis 

para jogar jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180062

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas por grosso e a reta-

lho e serviços de venda por correspondência relaciona-

dos à venda de brindes de festas e decorações e orna-

mentos festivos, sabonetes, perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos, loções para o cabelo, produtos para 

cuidados do cabelo, artigos de toilette, dentífricos, 

produtos de higiene pessoal; serviços de vendas por 

grosso e a retalho e serviços de venda por correspon-

dência relacionados à venda de preparações de limpe-

za, de polimento e abrasivos, substâncias para uso em 

lavandaria, ferramentas de manicure, produtos para 

cuidados das unhas, polimentos para as unhas, verni-

zes para as unhas, unhas postiças; serviços de vendas 

por grosso e a retalho e serviços de venda por corres-

pondência relacionados à venda de substâncias dietéti-

cas, alimentos para bebés, preparações sanitárias, ve-

las, mechas, tiras para acender lume, gordura, lubrifi-

cantes, óleos para tintas; serviços de vendas por grosso 

e a retalho e serviços de venda por correspondência 

relacionados à venda de talheres, louças, conjuntos de 

manicure, instrumentos de barbear, máquinas de bar-
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bear, máquinas e máquinas-ferramentas para a cozi-

nha ou para fins domésticos, ferramentas manuais; 

serviços de vendas por grosso e a retalho e serviços de 

venda por correspondência relacionados à venda de 

filmes, câmaras fotográficas, discos de fotos, gravado-

res de vídeo, produtos de áudio e visuais, fitas de áudio 

e de vídeo, registos (sonoros) e discos, instrumentos e 

aparelhos para a gravação, transmissão e / ou reprodu-

ção de sons e / ou imagens, televisores, leitores de fitas 

de cassetes e / ou gravadores, leitores de vídeo cassetes 

e / ou leitores de disco e / ou gravadores, rádios; servi-

ços de vendas por grosso e a retalho e serviços de ven-

da por correspondência relacionados à venda de tele-

fones, telefones sem fios, telemóveis, estojos para tele-

móveis, decorações e correias para telefones, indicado-

res de chamadas, máquinas de calcular, calculadoras; 

serviços de vendas por grosso e a retalho e serviços de 

venda por correspondência relacionados à venda de jo-

gos electrónicos e informáticos, filmes cinematográfi-

cos, luzes (iluminação), ventiladores, utensílios para 

cozinhar, formas para bolos e pastelaria, torradeiras, 

fornos, utensílios para a cozinha, utensílios e recipien-

tes para servir ou armazenar alimentos e / ou bebidas; 

serviços de vendas por grosso e a retalho e serviços de 

venda por correspondência relacionados à venda de 

pauzinhos, instrumentos de cortar, porcelana, loiça de 

porcelana fina, artigos de cristal, artigos de esmalte, 

artigos de prata, vidraria, artigos de terracota, faiança, 

cerâmica; serviços de vendas por grosso e a retalho e 

serviços de venda por correspondência relacionados à 

venda de secadores de cabelo, lâmpadas, abajures e 

peças e acessórios para os mesmos; serviços de vendas 

por grosso e a retalho e serviços de venda por corres-

pondência relacionados à venda de carrinhos de bebé, 

balões, buzinas de bicicletas, relógios de parede e de 

mesa e relógios de pulso e acessórios e peças e acessó-

rios para os mesmos; serviços de vendas por grosso e a 

retalho e serviços de venda por correspondência rela-

cionados à venda de joalharia e bijutaria, ornamentos 

(joalharia), lingotes em metais preciosos, caixas em 

metais preciosos; serviços de vendas por grosso e a re-

talho e serviços de venda por correspondência relacio-

nados à venda de botões de punho em metais precio-

sos, grampos de gravata em metais preciosos, alfinetes 

de gravata em metais preciosos; serviços de vendas por 

grosso e a retalho e serviços de venda por correspon-

dência relacionados à venda de obras de arte em me-

tais preciosos, alfinetes ornamentais em metais precio-

sos, ornamentos para sapatos em metais preciosos, es-

tátuas em metais preciosos, estatuetas em metais pre-

ciosos; serviços de vendas por grosso e a retalho e ser-

viços de venda por correspondência relacionados à 

venda de caixas de música, instrumentos musicais, 

quadros, fotografias, artigos de papelaria; serviços de 

vendas por grosso e a retalho e serviços de venda por 

correspondência relacionados à venda de sacos de lixo 

em papel, guardanapos de papel para desmaquilha-

gem, coberturas de vasos para flores em papel, fitas 

feitas em papel, filtros para café de papel; serviços de 

vendas por grosso e a retalho e serviços de venda por 

correspondência relacionados à venda de toalhas de 

rosto de papel, fralda-calças de papel para bebés, bi-

bes de papel, marcadores de livro de papel; serviços de 

vendas por grosso e a retalho e serviços de venda por 

correspondência relacionados à venda de papel higié-

nico, guardanapos de mesa em papel, lenços em papel, 

caixas em cartão ou em papel, toalha de mesa em pa-

pel e roupa de mesa em papel; serviços de vendas por 

grosso e a retalho e serviços de venda por correspon-

dência relacionados à venda de tintas e materiais de 

artistas, pincéis, instrumentos de escrita; serviços de 

vendas por grosso e a retalho e serviços de venda por 

correspondência relacionados à venda de materiais im-

pressos, livros, jornais, revistas e periódicos, cartões 

de felicitações e cartões de Natal; serviços de vendas 

por grosso e a retalho e serviços de venda por corres-

pondência relacionados à venda de cartas de jogar, 

materiais para embalar e de embalagem; serviços de 

vendas por grosso e a retalho e serviços de venda por 

correspondência relacionados à venda de molduras e 

suportes para fotografias, adesivos para fins de papela-

ria ou domésticos; serviços de vendas por grosso e a 

retalho e serviços de venda por correspondência rela-

cionados à venda de guarnições para móveis em cabe-

dal ou imitações de cabedal, caixas de cabedal ou imi-

tações de cabedal, estojos para chaves em cabedal ou 

imitações de cabedal; serviços de vendas por grosso e 

a retalho e serviços de venda por correspondência re-

lacionados à venda de invólucros em cabedal ou imita-

ção de cabedal, arreios para animais em cabedal ou 

imitação de cabedal, bandas de cabedal ou imitação 

de cabedal, tiras de cabedal ou imitação de cabedal e 

revestimentos de móveis em cabedal ou imitação de 

cabedal; serviços de vendas por grosso e a retalho e 

serviços de venda por correspondência relacionados à 

venda de malas e bagagens, porta-moedas e carteiras, 

guarda-chuvas, bengalas; serviços de vendas por gros-

so e a retalho e serviços de venda por correspondência 

relacionados à venda de mobiliário, espelhos, cabides 

para casacos e cavilhas, caixas e recipientes, placas de 
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identificação, pequenos utensílios domésticos, utensí-

lios e recipientes para casa ou para a cozinha, pentes, 

esponjas, escovas, artigos para fins de limpeza; servi-

ços de vendas por grosso e a retalho e serviços de ven-

da por correspondência relacionados à venda de ócu-

los, armações para óculos e óculos de sol e estojos e 

acessórios para os mesmos, têxteis e artigos têxteis, 

roupa de cama, e roupa de mesa e coberturas, guarda-

napos, tapetes de mesa, móveis, retrosaria, lenços; ser-

viços de vendas por grosso e a retalho e serviços de 

venda por correspondência relacionados à venda de 

artigos de vestuário, calçado e chapelaria, botões, em-

blemas, fitas e tranças, rendas e bordados, alfinetes e 

enfeites para o cabelo, suspensórios, enfeites para sa-

patos, enfeites para chapéus, fechos e fechos de correr 

(fecho éclair), carpetes, tapetes e esteiras; serviços de 

vendas por grosso e a retalho e serviços de venda por 

correspondência relacionados à venda de brinquedos, 

jogos e artigos de brincar, bonecas, figuras de acção, 

artigos de desporto, decorações para árvores de Natal; 

serviços de vendas por grosso e a retalho e serviços de 

venda por correspondência relacionados à venda de 

alimentos e bebidas, confeitaria, produtos florais, fós-

foros, charutos, cigarros e artigos para fumadores; pu-

blicidade; organização de exposições e feiras comer-

ciais para fins comerciais ou publicitários; publicação 

de textos publicitários; promoção de vendas (para ter-

ceiros); agências de publicidade; direcção profissional 

de negócios artísticos; agências de importação-expor-

tação; compilação de informações em bases de dados 

informáticas; publicidade directa por correio; gestão 

comercial de hotéis; pesquisa de marketing; serviços 

de publicidade de exterior; recrutamento de pessoal; 

agências de publicidade (propaganda); publicidade ra-

diofónica (rádio); publicidade pela televisão; publicida-

de online numa rede informática; serviços de forneci-

mento para terceiros (compra de produtos e serviços 

para outras empresas); aluguer de tempo publicitário 

em meios de comunicação; aluguer de máquinas e 

equipamentos de escritório; aluguer de máquinas de 

venda automática; publicidade por encomenda de cor-

respondência; administração comercial do licencia-

mento de produtos e serviços de terceiros; informação 

comercial e aconselhamento para consumidores (loja 

de aconselhamento ao consumidor); demonstração de 

produtos; serviços de marketing; apresentação de pro-

dutos em meios de comunicação, para fins de vendas a 

retalho; produção de filmes publicitários; serviços de 

relações públicas; publicidade (propaganda); aluguer 

de material publicitário; aluguer de espaço publicitá-

rio; aluguer de máquinas fotocopiadoras; aluguer de 

máquinas e equipamentos de escritório; promoção de 

vendas para terceiros; serviços de decoração de mon-

tras; promoção de bens e serviços de terceiros através 

da administração de programas de incentivo de venda 

e promoção com cupões (selos); serviços de marketing 

por telefone (telemarketing); gestão de programas de 

passageiros frequentes; auditoria financeira; serviços 

de relacionamento com a média; serviços de comuni-

cações empresariais; aluguer de equipamento de escri-

tório em instalações de coworking.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180064

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Entretenimento; divertimentos; par-

ques de diversões, parques temáticos; serviços de 

diversões de arcadas; serviços educacionais; organiza-

ção, produção e apresentação de espectáculos, concer-

tos, actuações ao vivo, espectáculos teatrais, exposi-

ções, competições desportivas, actividades desportivas 

e culturais; salas de música; cineteatros; serviços de 

cinema; cabarés; estúdios de cinema; serviços de dis-

coteca; serviços de clubes; publicação de livros, textos, 

revistas, jornais e periódicos; serviços de biblioteca; 

fornecimento de instalações para entretenimento, 

exposições, concertos, espectáculos, actuações, des-

portos, jogos, actividades recreativas e culturais; ser-

viços de clubes de saúde; serviços de acampamento de 

férias; fornecimento de informações relacionadas com 

educação, entretenimento, diversão, recreação, des-

porto e cultura; entretenimento de televisão e rádio; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes e vídeos; aluguer de películas cinematográfi-

cas, filmes, cassetes de vídeo, discos a laser, discos de 

vídeo e discos versáteis digitais (vídeos); aluguer de 

gravações de som; aluguer de cenários para espectácu-
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los e para o palco; creches; clubes e salões instalados 

com aparelhos audiovisuais com dispositivos de cantar 

junto; salas e salões de jogos; organização de concur-

sos de beleza; circos; pintura facial; cursos por corres-

pondência; serviços de entretenimento; organização 

de exposições para fins culturais ou educativos; jogos 

de fortuna e azar; instrução de ginástica; fornecimen-

to de instalações de museus (apresentação, exposi-

ções); operações de lotarias; serviços de orquestras; 

planeamento de festas (entretenimento); serviços de 

redação de guiões; produções teatrais; jardins zooló-

gicos; publicação electrónica do ambiente de trabalho 

(desktop); serviços de jogos fornecidos online (a partir 

de uma rede informática); interpretação (linguagem 

gestual); orientação vocacional (aconselhamento de 

educação ou de formação); microfilmagem; serviços 

de composição musical; clubes nocturnos; fotografia; 

produção de filmes em cassetes de vídeo; fornecimento 

de serviços de karaoke; fornecimento de publicações 

electrónicas online (não-descarregáveis); publicação 

de livros e revistas electrónicas on-line; filmagens; 

pistas de bowling; fornecimento de instalações de 

fitness na área de beisebol; fornecimento de campos 

de beisebol interior; entretenimento na natureza do 

beisebol (jogos); exibição de filmes on-line; serviços 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

jogos electrónicos interactivos através de redes infor-

máticas; fornecimento de acesso temporário a jogos 

interactivos não-descarregáveis; serviços de clubes de 

saúde (formação em saúde e fitness); produção cinema-

tográfica, excepto filmes publicitários; apresentações 

de cinemas; informações sobre educação; informa-

ção de entretenimento; serviços de jogos fornecidos 

online a partir de uma rede informática; aluguer de 

equipamentos e aparelhos de jogos; fornecimento de 

instalações de golfe; fornecimento de publicações 

electrónicas online, não-descarregáveis; publicação 

de textos, excepto textos publicitários; fornecimento 

de instalações recreativas; informação de recreação; 

aluguer de equipamentos audiovisuais; aluguer de câ-

maras de filmar; aluguer de filmes cinematográficos; 

aluguer de aparelhos de iluminação para grupos de 

teatro ou estúdios de televisão; aluguer de filmes; alu-

guer de projectores de cinema e acessórios; aluguer de 

aparelhos de rádio e televisão; aluguer de cenários de 

espectáculos; aluguer de equipamentos de desporto, 

excepto veículos; aluguer de terrenos para desporto; 

aluguer de instalações de estádios; aluguer de cenários 

para palco; aluguer de câmaras de vídeo; aluguer de 

gravadores de cassetes de vídeo; aluguer de cassetes 

de vídeo; aluguer de brinquedos; treino de animais; 

treino prático (demonstração); tradução; organização 

e realização de workshops (formação); serviços de 

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de ma-

terial áudio e vídeo, imagens, programas de televisão 

e imagens em movimento através de uma rede infor-

mática online; fornecimento de imagens, som e vídeo 

através de redes on-line; fornecimento de informações 

sobre personagens fictícias; fornecimento de música 

online, não-descarregáveis; fornecimento de música 

online, não-descarregáveis; fornecimento de vídeos 

online, não-descarregáveis; fornecimento de filmes, 

não-descarregáveis, através de serviços de transmissão 

de vídeos-a-pedido; fornecimento de programas de 

televisão, não-descarregáveis, através de serviços de 

transmissão de vídeos-a-pedido; distribuição de filmes; 

serviços educativos prestados por assistentes de neces-

sidades especiais; exame educacional para qualificação 

de utilizadores na pilotagem de drones; serviços de 

engenharia do som para eventos; serviços de técnico 

de iluminação para eventos; realização de filmes, sem 

serem filmes publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180065

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

de pesquisa e de projecto relacionados dos mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informáticos; 

consultoria de supervisão e arquitectura; consultas de 

arquitectura; programação de computadores; manu-

tenção de software informático; projectos de constru-

ção; consulta em protecção do meio ambiente; desenho 

industrial; criação de decoração de interiores; serviços 

de criação de embalagens; criação de vestuários; cria-

ção de artes gráficas; previsão meteorológica; planea-
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mento urbano; duplicação de programas informáticos; 

concepção de software informático; instalação de 

software informático; consultoria na área de hardware 

informático; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; criação e manutenção de 

páginas de Internet para terceiros; conversão de dados 

de programas informáticos e dados (sem ser conversão 

física); hospedagem de páginas informáticas (pági-

nas de Internet); computação em nuvem; aluguer de 

computadores, consultoria em software informático; 

análise de sistemas informáticos; criação de sistemas 

informáticos; consultoria em tecnologia informática; 

digitalização de documentos (digitalização); serviços 

de consultoria em tecnologia da informação (TI); ba-

ck-up externo de dados; fornecimento de informações 

sobre tecnologia informática e programação através 

de páginas de Internet; software como serviço (SaaS); 

plataformas como um serviço (PaaS); consultoria em 

concepção de páginas de Internet; design de interiores; 

serviços de informática e tecnologia para protecção de 

dados informáticos e informações pessoais e financei-

ras e para a detecção de acesso não autorizado a dados 

e informações; desenvolvimento de plataformas para 

computadores; design de cartões de visitas; concepção 

gráfica de materiais promocionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180066

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; alojamento temporário; serviços de restau-

rantes, cafés, cafetarias, bares, refeitórios, cantinas, 

catering; restaurantes de serve-a-si-próprio; snack-bar; 

salas de cocktails; decoração de alimentos; decoração 

de bolos; informações e aconselhamento em relação 

à preparação de refeições; serviços personalizados de 

chefes de cozinha; fornecimento e reserva de aloja-

mento temporário e instalações de alojamento, hotéis, 

motéis, pensões e fornecimento de informações rela-

cionadas com os mesmos; serviços relacionados com a 

reserva de quartos de um hotel por agentes de viagens 

ou correctores; serviços de acampamento de férias 

(alojamento); fornecimento de instalações para exposi-

ções; restaurantes, cafés, cafetarias, bares, refeitórios, 

cantinas e salas de estar instaladas com aparelhos 

audiovisuais com dispositivos para cantar junto (sing-

-along); serviços de cuidados de crianças; infantários; 

casas de turismo; serviços de bares; fornecimento de 

comidas e bebidas para recepções de casamentos; 

organização de recepções de casamento (eventos); 

aluguer de torradeiras eléctricas, fornos micro-ondas, 

placas de aquecimento, aparelhos e utensílios para 

preparar comidas e bebidas; alojamento para animais; 

fornecimento de instalações de acampamento; aluguer 

de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, louças; aluguer 

de aparelhos de cozinha; aluguer de dispensadores de 

água potável; aluguer de salas de reuniões; aluguer de 

alojamento temporário; aluguer de tendas; aluguer de 

edifícios transportáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180067

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 LAM CHI CHONG

  Endereço : 599

8 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/180068

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 LAM CHI CHONG

  Endereço : 599

8 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180069

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 LAM CHI CHONG

  Endereço : 599

8 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180070

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180071

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/25  Reino Unido

N.º UK00003600527

[210]  N.º : N/180072

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180073

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180074

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180075

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180076

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180077

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180078

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180079

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180080

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

/
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180081

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180082

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/25  Reino Unido

N.º UK00003584413

[210]  N.º : N/180083

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180084

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180085

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3



6880     18   2021  5  5 

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180086

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180087

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

  Endereço : 20 1401

 Rm 1401, 14/F, Chung Ying Bldg, 20 Connaught Rd, 

West Sheung Wan, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180088

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., 

LIMITED

  Endereço : 20 1401

 Rm 1401, 14/F, Chung Ying Bldg, 20 Connaught Rd, 

West Sheung Wan, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180093

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 3-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180094

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180095

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180096

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180097

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

77 C2 20 2008

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180098

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 WONG NGAI

  Endereço : 15 15A

C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade : comer-

cial e outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180099

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 CHOI KA MAN

  Endereço : T2/10G
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180107

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins medi-

cinais; preparados digestivos; preparados e suplemen-

tos herbáceos; medicamentos chineses patenteados; 

preparados e suplementos vitamínicos e minerais; 

substâncias dietéticas; alimentos e bebidas dietéticas 

adaptadas para fins medicinais; preparados alimenta-

res dietéticos e biológicos para fins medicinais; suple-

mentos alimentares dietéticos e aditivos alimentares 

para fins medicinais; alimentos para bebés e crianças, 

preparações alimentares para bebés; gessos, materiais 

para pensos; matérias para chumbar os dentes, ceras 

dentárias; desinfectantes; preparados para destruir 

vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/02  União Euro-

peia N.º 018410950

[210]  N.º : N/180108

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de marketing, vendas a retalho 

ou por grosso relacionados com preparações farmacêu-

ticas, medicinais e veterinárias, preparados digestivos, 

preparados e suplementos herbáceos, medicamentos 

Chineses patenteados, preparados e suplementos vita-

mínicos e minerais, substâncias dietéticas, alimentos e 

bebidas dietéticas adaptadas para fins medicinais, pre-

parados alimentares dietéticos e biológicos para fins 

medicinais, suplementos alimentares dietéticos e adi-

tivos alimentares para fins medicinais, alimentos para 

bebés e crianças, preparações alimentares para bebés, 

gessos, materiais para pensos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, desinfectantes, preparados 

para destruir vermes, fungicidas, herbicidas, e serviços 

de marketing, vendas a retalho ou por grosso relacio-

nados com os produtos supramencionados a partir de 

uma base de dados da Internet; serviços de consulta-

doria, informação, publicidade e promoção, gestão de 

negócios e serviços de assessoria tudo relacionados 

com os serviços supramencionados; serviços de fran-

chising comercial (compras em grupo, publicidade em 

grupo).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/02  União Euro-

peia N.º 018410950

[210]  N.º : N/180109

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e design relacionados dos mesmos; serviços 

de análise, design e pesquisa industriais; design e de-

senvolvimento de software e hardware informáticos; 

investigação médica; investigação farmacêutica; for-

necimento de informações específicas de investigação 

médica e científica no domínio de produtos farmacêu-
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ticos, incluindo preparações herbáceas, medicamentos 

Chineses, substâncias dietéticas; fornecimento de uso 

temporário de software não descarregáveis através 

de Internet para rastreamento de documentos e para 

fornecimento de informações no domínio de produtos 

farmacêuticos, incluindo preparações herbáceas, me-

dicamentos Chineses, substâncias dietéticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/02  União Euro-

peia N.º 018410950

[210]  N.º : N/180110

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : Procter & Gamble Health 

Limited

  Endereço : The heights, Brooklands, Weybridge, 

Surrey, KT13 0XP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, medicinais 

e veterinários; alimentos para lactentes e inválidos; 

suplementos nutricionais para uso médico; vitaminas, 

minerais e sais minerais para fins medicinais; prepara-

ções consistindo por vitaminas e / ou minerais; ervas 

medicinais; preparações à base de ervas para uso me-

dicinal incluídas na classe 5; óleos e gorduras e deriva-

dos de óleos e gorduras para fins medicinais; óleos de 

peixe incluindo óleo de fígado de bacalhau para fins 

medicinais; laxantes; proteínas e ginseng, sendo para 

fins medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180111

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : Procter & Gamble Health 

Limited

  Endereço : The heights, Brooklands, Weybridge, 

Surrey, KT13 0XP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis e seus 

derivados e produtos deles derivados; suplementos nu-

tricionais (sem ser para fins medicinais); preparações 

derivadas de alimentos da classe 29 sendo suplementos 

alimentares; produtos alimentares à base de proteínas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180112

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : Procter & Gamble Health 

Limited

  Endereço : The heights, Brooklands, Weybridge, 

Surrey, KT13 0XP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Suplementos de alimentos nutricionais 

para fins não-medicinais; preparações derivadas de 

alimentos de classe 30 sendo suplementos alimentares; 

preparações (alimentos) derivados a partir de cereais; 

ginseng (não-medicinal); barras e pós nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180113

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd.

  Endereço : 

 No.2 Luju Road, Liwan District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180114

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A5#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180115

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A5#

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180119

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

 Kunlun Mountains Asset Management Limited

  Endereço : 183

38 01-07

 Unit 3801-07, 38/F, Cosco Tower, Grand Millennium 

Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180121

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180122

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de instruções, conselhos 

e informações sobre saúde; fornecimento de instru-

ções, conselhos e informações sobre saúde utilizando 

resultados de análises de dejectos humanos; forneci-

mento de instruções, conselhos e informações sobre 

nutrição; fornecimento de instruções, conselhos e 

informações sobre nutrição utilizando resultados de 

análises de dejectos humanos; serviços de lares com 

acompanhamento médico; fornecimento de instruções, 

conselhos e informações sobre o estado de saúde com 

base nos resultados da análise de dejectos humanos; 

fornecimento de informações em linha relacionadas 

com a condição física pessoal; fornecimento de infor-

mações de saúde através de um website; fornecimento 

de informações sobre cuidados de saúde através de 

uma rede informática mundial; orientação dietética e 

nutricional.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180123

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lava-louças; lavatórios [peças de ins-

talações sanitárias]; móveis de casa de banho sendo la-

vatórios; instalações de banho; aparelhos e instalações 

sanitárias; lavabos para lavar as mãos [peças de insta-

lações sanitárias]; sanitas; autoclismos; assentos de sa-

nita; assentos de sanita com esguicho de água quente 

para lavagem; unidades de sanitas com um esguicho de 

água quente para lavagem; bidés; urinóis; banheiras; 

cabines (booths) para duche, nomeadamente cabines 

(cubicles) de duche; chuveiros; torneiras; acessórios de 

regulação e segurança para aparelhos de água; aces-

sórios de regulação para aparelhos e canos de água ou 

gás; acessórios de segurança para aparelhos e canos de 

água ou gás; aparelhos para banhos; secador de mãos 

para lavabos; aparelhos e instalações de secagem; 

aquecedores para casas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180124

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de medição e suas peças; 

máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de 

energia; software de aplicação; máquinas, aparelhos 

electrónicos e suas peças; computadores tablet; apare-

lhos de comunicação electrónica; aplicações de software 

de computador descarregáveis; software descarregável 

para controlar remotamente instalações sanitárias, 

aparelhos de iluminação e aparelhos eléctricos para 

uso doméstico; software gravado para controlar re-

motamente instalações sanitárias, aparelhos de ilu-

minação e aparelhos eléctricos para uso doméstico; 

comandos remotos para instalações sanitárias; coman-

dos à distância para instalações de ar condicionado, 

instalações de aquecimento, instalações de canali-

zação e instalações sanitárias; aparelhos de controlo 

remoto; publicações electrónicas gravadas em suportes 

informáticos; publicações electrónicas [descarregá-

veis] fornecidas em linha a partir de bases de dados ou 

da internet; programas de computador para conexão 

a computadores remotos e redes de computadores; 

programas e software de computador; fechaduras eléc-

tricas; aparelhos de medição e de ensaio eléctricos ou 

magnéticos; máquinas e instrumentos de comunicação 

eléctrica; tubos de elétrones; elementos semiconduto-

res; circuitos electrónicos, não incluindo os gravados 

com programas de computador; programas de com-

putador; software de computador descarregável para 

monitorização e análise remotas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180125

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Monitorização remota do funcionamen-

to e utilização de instalações e aparelhos sanitários 

(para fins de manutenção e reparação), nomeadamen-

te, unidades de sanitas com esguicho de água quente 

para lavagem, sanitas, bidés, mictórios, banheiras, 

instalações para banheiras, espelhos, instalações para 

banheiras com chuveiros, lavatórios [partes de insta-

lações sanitárias], torneiras, chuveiros, aquecedores 

eléctricos de água, aparelhos eléctricos de secagem das 

mãos para quartos de banho, distribuidores automáti-

cos de sabão via redes informáticas e pela Internet, e 

fornecendo informações sobre os respectivos resulta-

dos; exploração e controlo à distância de instalações e 

aparelhos sanitários localizados em edifícios (para fins 

de manutenção e reparação), nomeadamente, unidades 

de sanitas com esguicho de água quente para lavagem, 
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sanitas, bidés, mictórios, banheiras, instalações para 

banheiras, espelhos, instalações para banheiras com 

chuveiros, lavatórios [partes de instalações sanitá-

rias], torneiras, chuveiros, aquecedores eléctricos de 

água, aparelhos eléctricos de secagem das mãos para 

quartos de banho, distribuidores automáticos de sa-

bão via redes informáticas e pela internet; reparação 

e manutenção de instalações e aparelhos sanitários 

localizados em edifícios, nomeadamente, unidades de 

sanitas com esguicho de água quente para lavagem, 

sanitas, bidés, mictórios, banheiras, instalações para 

banheiras, espelhos, instalações para banheiras com 

chuveiros, lavatórios [partes de instalações sanitárias], 

torneiras, chuveiros, aquecedores eléctricos de água, 

aparelhos eléctricos de secagem das mãos para quar-

tos de banho, distribuidores automáticos de sabão, e 

fornecimento de informações relacionadas com isso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180127

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de instruções, conselhos 

e informações sobre saúde; fornecimento de instru-

ções, conselhos e informações sobre saúde utilizando 

resultados de análises de dejectos humanos; forneci-

mento de instruções, conselhos e informações sobre 

nutrição; fornecimento de instruções, conselhos e 

informações sobre nutrição utilizando resultados de 

análises de dejectos humanos; serviços de lares com 

acompanhamento médico; fornecimento de instruções, 

conselhos e informações sobre o estado de saúde com 

base nos resultados da análise de dejectos humanos; 

fornecimento de informações em linha relacionadas 

com a condição física pessoal; fornecimento de infor-

mações de saúde através de um website; fornecimento 

de informações sobre cuidados de saúde através de 

uma rede informática mundial; orientação dietética e 

nutricional.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180128

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de medição e suas peças; 

máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de 

energia; software de aplicação; máquinas, aparelhos 

electrónicos e suas peças; computadores tablet; apare-

lhos de comunicação electrónica; aplicações de software 

de computador descarregáveis; software descarregável 

para controlar remotamente instalações sanitárias, 

aparelhos de iluminação e aparelhos eléctricos para 

uso doméstico; software gravado para controlar re-

motamente instalações sanitárias, aparelhos de ilu-

minação e aparelhos eléctricos para uso doméstico; 

comandos remotos para instalações sanitárias; coman-

dos à distância para instalações de ar condicionado, 

instalações de aquecimento, instalações de canali-

zação e instalações sanitárias; aparelhos de controlo 

remoto; publicações electrónicas gravadas em suportes 

informáticos; publicações electrónicas [descarregá-

veis] fornecidas em linha a partir de bases de dados ou 

da internet; programas de computador para conexão 

a computadores remotos e redes de computadores; 

programas e software de computador; fechaduras eléc-

tricas; aparelhos de medição e de ensaio eléctricos ou 

magnéticos; máquinas e instrumentos de comunicação 

eléctrica; tubos de elétrones; elementos semiconduto-

res; circuitos electrónicos, não incluindo os gravados 

com programas de computador; programas de com-

putador; software de computador descarregável para 

monitorização e análise remotas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180129

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37
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[511]  Serviços : Monitorização remota do funcionamen-

to e utilização de instalações e aparelhos sanitários 

(para fins de manutenção e reparação), nomeadamen-

te, unidades de sanitas com esguicho de água quente 

para lavagem, sanitas, bidés, mictórios, banheiras, 

instalações para banheiras, espelhos, instalações para 

banheiras com chuveiros, lavatórios [partes de insta-

lações sanitárias], torneiras, chuveiros, aquecedores 

eléctricos de água, aparelhos eléctricos de secagem das 

mãos para quartos de banho, distribuidores automáti-

cos de sabão via redes informáticas e pela Internet, e 

fornecendo informações sobre os respectivos resulta-

dos; exploração e controlo à distância de instalações e 

aparelhos sanitários localizados em edifícios (para fins 

de manutenção e reparação), nomeadamente, unidades 

de sanitas com esguicho de água quente para lavagem, 

sanitas, bidés, mictórios, banheiras, instalações para 

banheiras, espelhos, instalações para banheiras com 

chuveiros, lavatórios [partes de instalações sanitá-

rias], torneiras, chuveiros, aquecedores eléctricos de 

água, aparelhos eléctricos de secagem das mãos para 

quartos de banho, distribuidores automáticos de sa-

bão via redes informáticas e pela internet; reparação 

e manutenção de instalações e aparelhos sanitários 

localizados em edifícios, nomeadamente, unidades de 

sanitas com esguicho de água quente para lavagem, 

sanitas, bidés, mictórios, banheiras, instalações para 

banheiras, espelhos, instalações para banheiras com 

chuveiros, lavatórios [partes de instalações sanitárias], 

torneiras, chuveiros, aquecedores eléctricos de água, 

aparelhos eléctricos de secagem das mãos para quar-

tos de banho, distribuidores automáticos de sabão, e 

fornecimento de informações relacionadas com isso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180131

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de instruções, conselhos 

e informações sobre saúde; fornecimento de instru-

ções, conselhos e informações sobre saúde utilizando 

resultados de análises de dejectos humanos; forneci-

mento de instruções, conselhos e informações sobre 

nutrição; fornecimento de instruções, conselhos e 

informações sobre nutrição utilizando resultados de 

análises de dejectos humanos; serviços de lares com 

acompanhamento médico; fornecimento de instruções, 

conselhos e informações sobre o estado de saúde com 

base nos resultados da análise de dejectos humanos; 

fornecimento de informações em linha relacionadas 

com a condição física pessoal; fornecimento de infor-

mações de saúde através de um website; fornecimento 

de informações sobre cuidados de saúde através de 

uma rede informática mundial; orientação dietética e 

nutricional.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180132

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

 CHEONG PUI HENG

  Endereço : 2 20 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180140

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Modelos de automóveis em miniatura 

[brinquedos]; modelos de plástico que são brinquedos; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinque-

dos]; veículos de brincar; modelos de veículos à escala; 

jogos, brinquedos e artigos de brincar; aparelhos de 
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jogos de vídeo; artigos de ginástica e desporto; deco-

rações para árvores de Natal; aparelhos de diversão e 

jogos, incluindo controlos para os mesmos; brinquedos 

para pregar partidas e para festas, nomeadamente, 

máscaras de carnaval, chapéus para festas em papel, 

confetes, artigos de estouro para festas e petardos de 

Natal; apetrechos de caça e pesca, nomeadamente, 

canas de pesca, sacos de rede para a pesca, engodos, 

chamarizes para caça; equipamento para desportos e 

jogos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180141

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Modelos de automóveis em miniatura 

[brinquedos]; modelos de plástico que são brinquedos; 

kits de modelos de montar em miniatura [brinque-

dos]; veículos de brincar; modelos de veículos à escala; 

jogos, brinquedos e artigos de brincar; aparelhos de 

jogos de vídeo; artigos de ginástica e desporto; deco-

rações para árvores de Natal; aparelhos de diversão e 

jogos, incluindo controlos para os mesmos; brinquedos 

para pregar partidas e para festas, nomeadamente, 

máscaras de carnaval, chapéus para festas em papel, 

confetes, artigos de estouro para festas e petardos de 

Natal; apetrechos de caça e pesca, nomeadamente, 

canas de pesca, sacos de rede para a pesca, engodos, 

chamarizes para caça; equipamento para desportos e 

jogos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180142

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

 FANCL CORPORATION

  Endereço : 89

1

 89-1, Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, Kanagawa-

-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Agua de toilette; loções para fins cos-

méticos; hidratantes; cremes cosméticos; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; cremes bases para 

maquilhagem; pó para a maquilhagem; bases de ma-

quilhagem; produtos de maquilhagem para os olhos; 

produtos de maquilhagem para os lábios; rouges para 

as bochechas; cosméticos para sobrancelhas; prepa-

rações de maquilhagem; kits cosméticos para o rosto; 

óleos de limpeza para fins de toilette; géis de limpeza 

para fins de toilette; leites de limpeza para fins de toi-

lette; produtos cosméticos para lavar o rosto; barras de 

sabonete; sabões e detergentes; soros de beleza; más-

caras de beleza; preparações para protecção solar (cos-

méticos); preparados para branqueamento (cosméti-

cos); champôs; condicionadores para o cabelo; musses 

para cabelo (para tratamento e fixação); preparações 

cosméticas para o banho; preparações cosméticas para 

cuidados do corpo; preparações cosméticas para fins 

de emagrecimento; desodorizantes para uso pessoal; 

perfumes; óleos essenciais; polimento para as unhas; 

removedores de verniz das unhas; papeis abrasivos; 

cotonetes para fins cosméticos; algodão de rama para 

fins cosméticos; papel absorvente de óleo para fins cos-

méticos; lenços impregnados com loções cosméticas; 

dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180144

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 915 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180145

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 91

802

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180153

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 

 Lui Wai Keung

  Endereço : 467

 G/F, 467 Shanghai Street, Mongkok, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180155

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : CRISTIANA RIBEIRO SOA-

RES DE FIGUEIREDO

  Endereço : Av. Olimpica 568, Edif. Ind, Va Nam, 

3F, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180156

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180157

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180158

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 LAM IOK HAN

  Endereço : 369 2 A

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180176

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 589-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180177

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 589-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180178

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 589-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180179

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 589-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180180

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 589-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  P roduto s : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180181

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 589-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180182

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/10  União Euro-

peia N.º 018305102

[210]  N.º : N/180183

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/10  União Euro-

peia N.º 018305102

[210]  N.º : N/180184

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED
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  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/10  União Euro-

peia N.º 018305102

[210]  N.º : N/180189

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 185-191

14H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180190

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 185-191

14H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180201

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de eventos e competições 

desportivas (e-sports); provisão de várias instalações 

para eventos desportivos (e-sports); serviços de entre-

tenimento feito por cantores; planeamento de perfor-

mance de entretenimento; aluguer de instalações para 

performances de entretenimento; condução de eventos 

de performance para fins culturais ou de entreteni-

mento; provisão de música digital através de disposi-

tivos movéis; organização de eventos culturais e artís-

ticos; planeamento de eventos culturais; organização 

de eventos para fins culturais; organização de eventos 

culturais; arranjo e condução de simpósios; serviços 

de artistas de espectáculo; planeamento/condução de 

competições de jogos online; serviços de jogo forneci-

dos através de uma rede de computador em linha; for-

necimento de publicações electrónicas em linha (não 

descarregáveis); fornecimento de informações despor-

tivas (e-sports) através de um sitio na rede; arranjo e 

condução de concertos; apresentação de concertos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180202

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos ex-

cepto para óculos e aparelhos fotográficos; máquinas 

fotográficas digitais; aparelhos e instrumentos foto-

gráficos; óculos 3D; conjuntos de baterias auxiliares; 

cabos (de computador) para transmissão de sons e 

imagens; aparelhos e instrumentos eléctricos áudio e 

visuais; aparelhos para gravação; gravadores digitais; 

aparelhos de gravação e reprodução de vídeo digital; 

auriculares; dispositivos eléctricos de comunicação; 

auscultadores para leitores MP3; software informático 

descarregável; software informático; ficheiro de músi-

ca descarregável; gravações de vídeo musical; música 

digital descarregável fornecida a partir de sítios Web 

de MP3 na Internet; cupões electrónicos; vídeos de 

filmes pré-gravados; ficheiros de vídeo descarregáveis; 

ficheiros de imagem descarregáveis; documentos elec-

trónicos descarregáveis; filmes cinematográficos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162203

[210]  N.º : N/180203

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de transmissão, difusão e re-

cepção de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, 

texto e de dados em tempo real; serviços de transmis-

são, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento, texto e de dados; serviços de radio-

difusão e fornecimento de acesso de telecomunicações 

a conteúdos de vídeo e áudio fornecidos através de um 

serviço de vídeo a pedido através da internet; servi-

ços de transmissão de vídeo via telemóvel e internet; 

serviço de transmissão de mensagens e imagens via 

telemóvel e internet; serviços de transmissão de vídeo/ 

/áudio via telemóvel e internet; serviços de trans-

missão televisiva; serviços de transmissão a pedido 

de dados/áudio/vídeo/jogo e conteúdos multimédia; 

transmissão de imagem digital; transmissão de música 

digital por telecomunicações; fornecimento de acesso 

a conteúdos multimédia online; transmissão de vídeo 

online; transmissão de música online; transmissão de 

programas de radiodifusão via rede global de compu-

tadores; transmissão de áudio; transmissão de filmes e 

de programas de televisão; transmissão televisão espe-

cializada em jogos online; transmissão de programas 

de televisão, filmes cinematográficos e outros conteú-

dos audiovisuais e multimédia por protocolo Internet 

e redes de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162203

[210]  N.º : N/180204

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Produção de vídeos de música; produ-

ção e apresentação de gravações de áudio e vídeo, e 

de imagens fixas e em movimento; produção e distri-

buição de gravações de som, filme e vídeo; gravação, 

produção e distribuição de filmes, gravações de vídeo 

e áudio e de programas de rádio e televisão; forneci-

mento de música digital através de dispositivos móveis; 

produção de gravações de áudio; produção de grava-

ções de som e vídeo; aluguer de equipamento de áu-

dio; aluguer de gravações de áudio; aluguer de grava-

ções de som e de vídeo; fornecimento de publicações 

electrónicas não descarregáveis; serviços de biblioteca 

electrónica; fornecimento de conteúdos de jogos onli-

ne; serviços de produção de filmes digitais; serviços de 

fotografia digital; serviços de reportagem fotográfica; 

fornecimento de música online, não descarregável; 

fornecimento de informação, comentários e artigos no 

campo da música através de redes informáticas; produ-

ção de programas de televisão; distribuição (que não 

transporte) de programas de televisão.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162203

[210]  N.º : N/180205

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos ex-

cepto para óculos e aparelhos fotográficos; máquinas 

fotográficas digitais; aparelhos e instrumentos foto-

gráficos; óculos 3D; conjuntos de baterias auxiliares; 

cabos (de computador) para transmissão de sons e 

imagens; aparelhos e instrumentos eléctricos áudio e 

visuais; aparelhos para gravação; gravadores digitais; 

aparelhos de gravação e reprodução de vídeo digital; 

auriculares; dispositivos eléctricos de comunicação; 

auscultadores para leitores MP3; software informático 

descarregável; software informático; ficheiro de músi-

ca descarregável; gravações de vídeo musical; música 

digital descarregável fornecida a partir de sítios Web 

de MP3 na Internet; cupões electrónicos; vídeos de 

filmes pré-gravados; ficheiros de vídeo descarregáveis; 

ficheiros de imagem descarregáveis; documentos elec-

trónicos descarregáveis; filmes cinematográficos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162201

[210]  N.º : N/180206

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de transmissão, difusão e re-

cepção de áudio, vídeo, imagens fixas e em movimen-

to, texto e de dados em tempo real; serviços de trans-

missão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens 

fixas e em movimento, texto e de dados; serviços de 

radiodifusão e fornecimento de acesso de telecomuni-

cações a conteúdos de vídeo e áudio fornecidos através 

de um serviço de vídeo a pedido através da internet; 

serviços de transmissão de vídeo via telemóvel e inter-

net; serviço de transmissão de mensagens e imagens 

via telemóvel e internet; serviços de transmissão 

de v ídeo/áudio via telemóvel e internet; serviços 

de transmissão televisiva; serviços de transmissão a 

pedido de dados/áudio/vídeo/jogo e conteúdos multi-

média; transmissão de imagem digital; transmissão de 

música digital por telecomunicações; fornecimento de 

acesso a conteúdos multimédia online; transmissão de 

vídeo online; transmissão de música online; transmis-

são de programas de radiodifusão via rede global de 

computadores; transmissão de áudio; transmissão de 

filmes e de programas de televisão; transmissão televi-

são especializada em jogos online; transmissão de pro-

gramas de televisão, filmes cinematográficos e outros 

conteúdos audiovisuais e multimédia por protocolo 

Internet e redes de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162201

[210]  N.º : N/180207

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Produção de vídeos de música; produ-

ção e apresentação de gravações de áudio e vídeo, e 

de imagens fixas e em movimento; produção e distri-

buição de gravações de som, filme e vídeo; gravação, 

produção e distribuição de filmes, gravações de vídeo 

e áudio e de programas de rádio e televisão; forneci-

mento de música digital através de dispositivos móveis; 

produção de gravações de áudio; produção de grava-

ções de som e vídeo; aluguer de equipamento de áu-

dio; aluguer de gravações de áudio; aluguer de grava-

ções de som e de vídeo; fornecimento de publicações 

electrónicas não descarregáveis; serviços de biblioteca 

electrónica; fornecimento de conteúdos de jogos onli-

ne; serviços de produção de filmes digitais; serviços de 
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fotografia digital; serviços de reportagem fotográfica; 

fornecimento de música online, não descarregável; 

fornecimento de informação, comentários e artigos no 

campo da música através de redes informáticas; produ-

ção de programas de televisão; distribuição (que não 

transporte) de programas de televisão.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162201

[210]  N.º : N/180208

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos ex-

cepto para óculos e aparelhos fotográficos; máquinas 

fotográficas digitais; aparelhos e instrumentos foto-

gráficos; óculos 3D; conjuntos de baterias auxiliares; 

cabos (de computador) para transmissão de sons e 

imagens; aparelhos e instrumentos eléctricos áudio e 

visuais; aparelhos para gravação; gravadores digitais; 

aparelhos de gravação e reprodução de vídeo digital; 

auriculares; dispositivos eléctricos de comunicação; 

auscultadores para leitores MP3; software informático 

descarregável; software informático; ficheiro de músi-

ca descarregável; gravações de vídeo musical; música 

digital descarregável fornecida a partir de sítios Web 

de MP3 na Internet; cupões electrónicos; vídeos de 

filmes pré-gravados; ficheiros de vídeo descarregáveis; 

ficheiros de imagem descarregáveis; documentos elec-

trónicos descarregáveis; filmes cinematográficos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162199

[210]  N.º : N/180209

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : NCSOFT Corporation

  Endereço : (Samseong-dong) 509, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Produção de vídeos de música; produ-

ção e apresentação de gravações de áudio e vídeo, e 

de imagens fixas e em movimento; produção e distri-

buição de gravações de som, filme e vídeo; gravação, 

produção e distribuição de filmes, gravações de vídeo 

e áudio e de programas de rádio e televisão; forneci-

mento de música digital através de dispositivos móveis; 

produção de gravações de áudio; produção de grava-

ções de som e vídeo; aluguer de equipamento de áu-

dio; aluguer de gravações de áudio; aluguer de grava-

ções de som e de vídeo; fornecimento de publicações 

electrónicas não descarregáveis; serviços de biblioteca 

electrónica; fornecimento de conteúdos de jogos onli-

ne; serviços de produção de filmes digitais; serviços de 

fotografia digital; serviços de reportagem fotográfica; 

fornecimento de música online, não descarregável; 

fornecimento de informação, comentários e artigos no 

campo da música através de redes informáticas; produ-

ção de programas de televisão; distribuição (que não 

transporte) de programas de televisão.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0162199

[210]  N.º : N/180211

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : SNK CORPORATION

  Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180212

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : SNK CORPORATION

  Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180213

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : SNK CORPORATION

  Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180214

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : SNK CORPORATION

  Endereço : 1-16-17, Esaka-Cho, Suita-City Osaka, 

564-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180221

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 121A 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/180222

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 LEONG CHAN CHUN

  Endereço : 43 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180223

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 126 25 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180227

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Island

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180228

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Island

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180229

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Island

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180230

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : Tsit Wing International Company 

Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Island

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180234

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Leveduras; preparações nutracêuticas 

baseadas principalmente em levedura; farinhas e pre-

parações à base de cereais; barras de cereais; geleia 

real; confeitaria à base de ginseng em forma de geleia; 

confeitaria em forma de geleia; frutose; bolos de arroz; 

especiarias; chá; bebidas à base de chá; café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180235

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas enriquecidas com vitaminas 

[bebidas]; bebidas não gaseificadas fortificadas com 

cálcio; bebidas funcionais contra a ressaca, sem ser 

para uso médico; pós para bebidas efervescentes; pós 

utilizados na preparação de bebidas não alcoólicas; 

águas minerais; águas minerais e gasosas; cervejas; 

extratos de frutas enriquecidos com vitaminas, não 

alcoólicos; xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180240

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99

916

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180241

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 200

23

 23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 

City 11071, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180243

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos de fru-

tos; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180244

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos de fru-

tos; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180245

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos de fru-

tos; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180254

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 FUSHUN YONGMAO CONSTRUCTION MACHI-

NERY CO., LTD

  Endereço : 2

113126

 No. 2, Qianlingerlu Road, Shuncheng District, Fushun 

City, Liaoning Province, People’s Republic of China 

113126

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Maquinarias e ferramentas mecânicas, 

motores e mecanismos (excluindo aqueles usados para 

veículos terrestres), acoplamentos de eixos de engate 
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utilizados em máquinas e para conduzir máquinas (ex-

cluindo aqueles usados para veículos terrestres) e para 

operação de ferramentas agrícolas não manuais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180255

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 FUSHUN YONGMAO CONSTRUCTION MACHI-

NERY CO., LTD

  Endereço : 2

113126

 No. 2, Qianlingerlu Road, Shuncheng District, Fushun 

City, Liaoning Province, People’s Republic of China 

113126

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Maquinarias e ferramentas mecânicas, 

motores e mecanismos (excluindo aqueles usados para 

veículos terrestres), acoplamentos de eixos de engate 

utilizados em máquinas e para conduzir máquinas (ex-

cluindo aqueles usados para veículos terrestres) e para 

operação de ferramentas agrícolas não manuais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180256

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : McDonald’s International Pro-

perty Company Limited

  Endereço : 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illi-

nois 60607, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180257

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47-53A 8 i

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180258

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 AGÊNCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALI-

MENTARES JARDINS LYCHEE LDA.

  Endereço : 2 E2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/180259

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 AGÊNCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALI-

MENTARES JARDINS LYCHEE LDA.

  Endereço : 2 E2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180262

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 240

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180263

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 D Y E S O O  I N T E R N A T I O N A L  H O L D I N G  

LIMITED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, Kl, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180264

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 D Y E S O O I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G 

LIMITED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, Kl, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180265

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 D Y E S O O I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G 

LIMITED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, Kl, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180267

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 SHENZHEN DISHENGHANG IMPORT AND EX-

PORT CO., LTD

  Endereço : 

16 1638

 Room 1638,16F North, West Block of Xincheng Building, 

Shennan Middle Road, Futian District Shenzhen, 

GuangDong Province (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180268

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 SHENZHEN DISHENGHANG IMPORT AND EX-

PORT CO., LTD

  Endereço : 

16 1638

 Room 1638,16F North, West Block of Xincheng Buil-

ding, Shennan Middle Road, Futian District Shenzhen, 

GuangDong Province (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180269

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : Colgate-Palmolive Company

  Endereço : 300 Park Avenue, New York, N.Y., 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha, branca, azul claro, azul, amarela, roxa, rosa e rosa 

escuro tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180270

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19-B B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180271

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 TANG MARK JOHN

  Endereço : Avenida Sidonio Pais No.71 Hei Fong 

Toi 27-Andar-A, Macau

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180272

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited



N.º 18 — 5-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 6903

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, de marketing e 

promocionais relacionados com o desenvolvimento de 

negócios para estilistas (designers) de moda; serviços 

de consultadoria e assessoria de negócios relacionados 

com desenvolvimento de negócios para estilistas (de-

signers) de moda; gestão de negócios relacionados com 

desenvolvimento de negócios para estilistas (designers) 

de moda; serviços de consultadoria e assessoria em-

presarial na indústria de moda fornecidos como parte 

de uma iniciativa de mentoria; apoio ao arranque de 

gestão empresarial para estilistas (designers) de moda 

emergentes; serviços de publicidade, de marketing e de 

promoção; preparação de materiais promocionais e de 

merchandising para terceiros; consultadoria em ma-

rketing e de publicidade; agrupamento, para benefício 

de terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo 

o transporte dos mesmos), nomeadamente, vestuário, 

calçado, chapelaria, acessórios de vestuário, acessórios 

de moda, artigos de joalharia, relógios e instrumentos 

cronométricos, cosméticos, preparações de toilette não 

medicinais, preparações de maquilhagem, malas, esto-

jos e bagagens, permitindo aos clientes ver e comprar 

convenientemente esses produtos em lojas de vendas a 

retalho online ou num sítio de Internet especializado 

na comercialização de vestuário e acessórios de moda; 

serviços de de vendas a retalho fornecidos através de 

sítios de Internet, lojas de vendas a retalho online, ma-

rketing directo, canais de televisão, telefone, telemó-

veis ou outros dispositivos habilitados para a Internet 

em relação a vestuário, calçado, chapelaria, artigos 

de joalharia, relógios e instrumentos cronométricos, 

cosméticos, preparações de toilette não medicinais, 

preparações de maquilhagem, malas, estojos, bagagens 

e acessórios de moda.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/10  Reino Unido

N.º UK00003607715

[210]  N.º : N/180274

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : MSCI Inc.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, New York United States 

10007

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e programas informáticos 

descarregáveis para uso em análise financeira, ava-

liação financeira e gestão de risco; software de apli-

cação informático descarregáveis para computadores 

utilizados para analisar e gerir carteiras de capital 

próprio (equity portfolios), rendimentos fixos e ou-

tros instrumentos financeiros; software informático 

descarregáveis para uso em análises de desempenho, 

gestão de bases de dados e gestão de investimentos 

imobiliários no domínio de mercado imobiliário; pro-

gramas e software informáticos descarregáveis para 

uso no fornecimento de um sistema de classificação de 

ESG (Governança Ambiental e Social) para empresas 

de capital aberto; relatórios descarregáveis contendo 

informações relacionadas a um sistema de classifica-

ção de ESG (Governança Ambiental e Social) para 

empresas de capital aberto; publicações electrónicas 

descarregáveis sob a forma de artigos, documentos de 

pesquisa e relatórios nos domínios de negócios, finan-

ças e governanças ambientais, sociais e empresariais; 

software de formação educacional electrónicos des-

carregáveis com instrução nos domínios de negócios e 

governanças corporativas gravadas em suportes elec-

trónicos informáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180277

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : MSCI Inc.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, New York United States 

10007

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de dados financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de informações sobre o mercado de 

acções e valores mobiliários, fornecimento de infor-

mações financeiras e informações financeiras sob a 
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forma de análises financeiras; fornecimento de infor-

mações de índices financeiros e serviços de pesquisa 

relacionados com títulos de investimento; gestão de 

risco financeiro; serviços de informação de risco finan-

ceiro, nomeadamente, compilação e consolidação de 

informações financeiras e indicadores-chave de risco 

financeiro para fins financeiros e fornecimento de in-

formações a investidores, auditores e subscritores de 

seguros para lhes permitir fazer melhores avaliações 

de risco financeiro; fornecimento de informações e ín-

dices financeiros; serviços financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de informações e classificações financei-

ras de governanças ambientais, sociais e corporativas 

para fins de análise financeira, fornecimento de ferra-

mentas de risco climático, nomeadamente, informa-

ções financeiras relacionadas com o sector financeiro 

envolvido em investimentos com enfoques ambientais, 

para análise financeira; fornecimento de um sítio de 

Internet com informações financeiras; avaliações imo-

biliárias, pesquisas financeiras e avaliações financeiras 

de bens pessoais e imóveis; fornecimento de informa-

ções financeiras; serviços financeiros, nomeadamente, 

fornecimento de bases de dados informáticas online 

nos domínios de finanças e investimentos financei-

ros, contendo informações financeiras sob a forma de 

pesquisas, dados, análises, ferramentas analíticas e 

relatórios; serviços financeiros, nomeadamente, forne-

cimento de dados financeiros sob a forma de análises 

de dados de índices financeiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180278

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : MSCI Inc.

  Endereço : 7 World Trade Center, 250 Greenwich 

Street, 49th Floor, New York, New York United States 

10007

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecedor de serviços de aplicações, 

nomeadamente, hospedagem, manutenção e desenvol-

vimento de aplicações de software para terceiros no 

domínio da análise financeira e de investimento; for-

necimento de software online não-descarregáveis para 

fornecimento de dados financeiros para computação, 

análise, cálculo e processamento; fornecimento de pla-

taforma de software online não-descarregáveis para 

uso em análise, cálculo, processamento e gestão de da-

dos de servidores de rede informática e portais de en-

trada (gateways), fornecendo acesso a dados financei-

ros e analíticos, e dados de mercado; fornecimento de 

plataforma de software online não-descarregáveis que 

permite aos usuários inserir e integrar fontes de dados 

financeiros para análises financeiras e gerar relatórios; 

fornecimento de plataforma de software online não-

-descarregáveis que permite aos utilizadores criar ín-

dices e analisar informações financeiras; fornecimento 

de plataforma de software online não-descarregáveis 

para índices imobiliários privados e cálculos de capital 

privado e de dívidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180279

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : HUGEL INC.

  Endereço : 61-20, Sinbuk-ro, Sinbuk-eup, Chun-

cheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; estojos (kits) de cosmé-

tica; preparações para cuidados da pele com o fim de 

remover rugas; sabonetes para uso doméstico; prepara-

ções de toilette não medicinais; champôs; preparações 

de limpeza para uso humano e não para uso humano; 

géis para os olhos; cosméticos para animais; cosméti-

cos para o rosto e o corpo; perfumes; loções para o ca-

belo; máscaras de beleza; preparações para perfumar 

o ar; preparações de maquilhagem; cosméticos con-

tendo ácido hialurónico; essências faciais; preparações 

abrasivas; preparações para a lavandaria; pacotes de 

máscaras faciais; produtos cosméticos para cuidados 

da pele; leite de limpeza para fins de toilette; cremes 

cosméticos de protecção solar; água de toilette (tónica 

para uso cosmético); creme para as mãos; batons; lo-

ções para bebés.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180280

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : HUGEL INC.

  Endereço : 61-20, Sinbuk-ro, Sinbuk-eup, Chun-

cheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; preparações 

farmacêuticas; medicamentos terapêuticos para fins 

em seres humanos; preparações farmacêuticas para 

doenças da pele e distúrbios da pele; preparações 

farmacêuticas para uso dermatológico; preparações 

farmacêuticas usadas em cirurgia cosmética; prepa-

rações farmacêuticas para feridas; cremes cosméticos 

medicinais; produtos medicinais para os cuidados da 

pele; preparações farmacêuticas para o tratamento de 

rugas contendo toxina botulínica (botox); seringas pré-

-cheias para fins medicinais; preenchimentos dérmicos 

injectáveis; seringas pré-cheias para fins medicinais 

(contendo preparações de ácido hialurónico, prepara-

ções de ácido hialurónico modificado ou derivados do 

ácido hialurónico); preparação de ácido hialurónico 

para fins medicinais; preparações de toxina botulínica 

(botox) para fins medicinais; preparações farmacêuti-

cas contendo toxina botulínica (botox); produtos far-

macêuticos para o tratamento de doenças neurológicas 

e distúrbios neurológicos; produtos farmacêuticos para 

o tratamento de distonia; preparações farmacêuticas 

para o tratamento de espasmos; preparações farma-

cêuticas para o tratamento de dores; preparações far-

macêuticas para o tratamento de doenças e condições 

urogenitais; preparações farmacêuticas para a epider-

me; preparações medicinais para lavar os olhos; prepa-

rações farmacêuticas para cirurgia oftálmica; prepara-

ções farmacêuticas para cirurgia intraocular; medica-

mentos para fins dentários; preparações farmacêuticas 

para o sistema digestivo; culturas de micro-organismos 

para uso médico ou veterinário; preparações químicas 

para fins medicinais; venenos bacterianos (toxinas); 

supressores de apetite para fins medicinais; unguen-

tos para fins farmacêuticos; analgésicos; preparações 

farmacêuticas para o sistema nervoso periférico; ve-

nenos; vacinas; preparações farmacêuticas feitas prin-

cipalmente de ácido hialurónico; gel medicinal para 

activar tecido; preparações veterinárias; preparações 

farmacêuticas para o tratamento de hiperidrose; pre-

parações farmacêuticas para o tratamento de dores de 

cabeça; medicamentos ortopédicos; preparações far-

macêuticas para o tratamento de doenças e distúrbios 

psiquiátricos; reagentes químicos para fins médicos ou 

veterinários; antibióticos; implantes cirúrgicos com-

postos por tecidos vivos; preparações biológicas para 

fins medicinais; seringas pré-cheias para tratamento e 

melhoria dos defeitos da pele; seringas pré-cheias para 

fins medicinais (contendo ácido hialurónico); mate-

riais para pensos; relaxantes musculares; preparações 

bacteriológicas para uso médico; adjuvantes para fins 

medicinais; pensos para feridas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180285

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos para uso na fabri-

cação de cosméticos, sabões, perfumaria e produtos 

industriais; químicos; preparações para a regulariza-

ção do crescimento das plantas; fertilizantes; ácidos 

gordos superiores; papel de análise química; adoçantes 

artificiais [produtos químicos]; farinha e amido para 

fins industriais; farinha e amido para fins industriais, 

destinados ao fabrico de cosméticos; colágeno usado 

como ingrediente cru no fabrico de cosméticos; pre-

parações químicas para uso no fabrico de cosméticos; 

proteínas para uso no fabrico de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180286

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; perfumaria, incen-

sos e fragrâncias; dentífricos; unhas postiças; pestanas 
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postiças; algodão para uso cosmético; cotonetes para 

fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180289

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 962 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180290

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 132

A 15

 15/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Sobremesas em forma de pudins com 

base de leite; sobremesas feitas de leite; leite e lacti-

cínios; sobremesas à base de iogurte; sobremesas de 

fruta; geleias de fruta; sopa de feijão vermelho; batidos 

(essencialmente à base de leite); bebidas lácteas com 

elevado teor de leite; bebidas à base de leite de côco; 

bebidas lácteas à base de frutas; batidos de leite sem 

álcool [leite predominante] contendo extractos de fru-

ta e/ou sumos de fruta; sobremesas à base de coalhada 

de soja; saladas; saladas de fruta; sopas; queijo; snacks 

à base de frutas; leite e lacticínios; geleias comestíveis; 

doces [geleias]; compotas; ovos; gorduras comestíveis; 

caldos; manteiga; queijo; legumes cozidos; legumino-

sas secas; nata [láctea]; puré de tomate; carnes; pickles 

[picles]; iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180291

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 132

A 15

 15/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bolos, sobremesas (confeitaria), biscoi-

tos, bolachas, tostas; bolos (decorações comestíveis); 

macarons [bolinhos de massapão]; geleias de frutos 

[confeitaria]; massa para produtos de pastelaria; massa 

para produtos de pastelaria; pó para bolos [pastelaria]; 

queques; decorações comestíveis para bolos; panque-

cas [crepes]; pudins; waffles [gaufres]; tartes [empadas]; 

muesli; aromas para bolos, sem ser óleos essenciais; 

aromas de baunilha; maçapão; biscoitos [bolinhos]; 

açúcar candy; pasta de soja (condimento); fermentos 

para massas; quiches; confeitaria para decoração de 

bolos de aniversário; rebuçados; açúcar para uso ali-

mentar; caramelos [doçaria]; gelados [sorvetes], pro-

dutos à base de gelado, confeitaria congelada, iogurte 

gelado [gelados alimentares]; agentes de ligação para 

gelados; pós para fazer gelados; mel; melaço; sobreme-

sas, mousses; coberturas para sobremesas; café, chá, 

cacau e sucedâneos do café; arroz, massas alimentares 

e noodles; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; ge-

lados [sorvetes], sorvetes e outros gelados alimentares; 

açúcar, mel, melaço; levedura e fermento em pó; sal, 

temperos, especiarias, ervas em conserva; vinagres, 

molhos e outros condimentos; gelo [água congelada]; 
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pralinés [bombons]; bebidas à base de chocolate; be-

bidas de chocolate com leite; produtos de chocolate; 

tartes; alcaparras; pastas de barrar doces (à base de 

chocolate), xarope de seiva de bordo (maple syrup), 

pastas de barrar salgadas (condimentos), molho de 

tempero (condimentos), pastas de barrar com extracto 

de levedura, refeições preparadas e constituintes para 

refeições constituídas principalmente por massa ou 

arroz; molhos, molho de tomate, caldos; pizas, bases 

para pizas; molhos para massas alimentícias; pasta de 

soja [condimentos]; molhos para saladas; maionese; 

molho de soja; molhos (alimentos, condimentos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180292

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 132

A 15

 15/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; bebidas sem álcool; águas mi-

nerais e gasosas; bebidas de sumos de frutas; xaropes e 

outras preparações não alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180293

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 132

A 15

 15/F, Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante, lojas de sobre-

mesa, lojas de bolos (excepto para venda a retalho), 

lojas de confeitos (excepto para venda a retalho), pada-

rias (excepto para venda a retalho), bar, café, cafetaria, 

snack-bar, lojas de café, cantina, bistrô, brasserie, loja 

de charcutaria (restaurantes), serviços de banquete e 

de restauração; fornecimento de comidas e bebidas; 

serviços de provisão de comidas e bebidas, preparação 

de comidas e bebidas, comidas e bebidas para fora, 

restaurantes de sirva-se a si próprio e/ou de pronto a 

comer; serviços públicos de salas de refrescos (forneci-

mento de refrescos); serviços de restauração (prestação 

de serviços de para consumir fora); serviços de refei-

ções prestados em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da internet; informações relativas a 

alimentos, bebidas e a serviços de abastecimento pres-

tadas em linha a partir de uma base de dados informá-

tica ou da internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180294

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 198 8 1

 Floor 1, Building 8, 198 Yizhou Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180295

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 198 8 1

 Floor 1, Building 8, 198 Yizhou Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180296

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 198 8 1

 Floor 1, Building 8, 198 Yizhou Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180297

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLO-

GY CO., LTD.

  Endereço : 198 8 1

 Floor 1, Building 8, 198 Yizhou Road, Xuhui District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180298

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180299

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/180300

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180306

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : FORTUNE FASHION LIMI-

TED

  Endereço : Commerce House, Wickhams Cay 1, 

P.O.Box 3140, Road Town, Tortola, VG1110 British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180307

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : FORTUNE FASHION LIMI-

TED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre Wi-

ckhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180309

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

 OHROPAX GMBH

  Endereço : 61273 17

 Am Kappengraben 17, 61273 Wehrheim, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180322

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

 SHI JINBIAO

  Endereço : 

U

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180324

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 50

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180325

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180326

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180328

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 10

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180329

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 10

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180330

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 10

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180338

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

J52

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180339

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : Messika Group

  Endereço : 64 Rue Lafayette, 75009 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas (sem ser 

para uso dentário); joalharia; bijuteria; pedras pre-

ciosas; pedras semipreciosas, pérolas (joalharia); fios 

em metais preciosos [joalharia]; botões-de-punho; 

amuletos (joalharia), alfinetes ornamentais (joalharia); 

ornamentos e adornos para chapéus (em metais pre-

ciosos), guarda-jóias em metais preciosos, caixas para 

jóias em metais preciosos; estojos de joalharia; caixas 

em metais preciosos; porta-chaves em metais precio-

sos; porta-chaves [com objecto decorativo, joalharia]; 

instrumentos cronométricos e horológicos; relógios, 

estojos para relógios; caixas de relógios; correntes de 

relógios; pulseiras para relógios de pulso; estojos para 

relógios de mesa ou de parede e cronógrafos [relógios]; 

relojoaria; mecanismos para relógios de mesa ou de 

parede; relógios de mesa ou de parede e relógios de 

mesa ou de parede pequenos; estatuetas em metais 

preciosos; medalhas; medalhões; obras de arte em me-

tais preciosos; ornamentos e adornos para calçado (em 

metais preciosos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/28  França

N.º 204695837

[210]  N.º : N/180340

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 

(trading as Seiko Holdings Corporation)

  Endereço : 5-11, Gi n za 4-chome, C huo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios, relógios de mesa e parede, 

cronómetros, aparelhos e instrumentos de relojoaria e 

cronométricos; caixas adaptadas especialmente para 

relógios; caixas adaptadas especialmente para todos os 

produtos supra mencionados; peças e acessórios para 
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todos os produtos supra mencionados; tudo incluído 

na classe 14.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180347

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/11/04  China

N.º 50993957

[210]  N.º : N/180348

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/11/04  China

N.º 50976552

[210]  N.º : N/180349

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/11/04  China

N.º 50988995

[210]  N.º : N/180350

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/11/06  China

N.º 51059349

[210]  N.º : N/180351

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/21  China

N.º 50604851

 2020/12/15  China N.º 52177770

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/155454 2021/04/12 2021/04/12 25

N/155455 2021/04/12 2021/04/12 32

N/166179 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 09

N/166180 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 14

N/166181 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 16

N/166182 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 25

N/166183 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 28

N/166184 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 29

N/166185 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 30

N/166186 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 32

N/166187 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 35

N/166188 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 41

N/166189 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 42

N/166190 2021/04/12 2021/04/12 International Paralympic Committee e.V. 43

N/168036 2021/04/12 2021/04/12 CHANEL 14

N/169542 2021/04/12 2021/04/12 Piiman Co., Ltd. 09

N/169544 2021/04/12 2021/04/12 Piiman Co., Ltd. 20

N/169547 2021/04/12 2021/04/12 Piiman Co., Ltd. 09

N/169752 2021/04/12 2021/04/12 Piiman Co., Ltd. 09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/170619 2021/04/12 2021/04/12 China Lodging Holdings Singapore Pte. Ltd. 42

N/170685 2021/04/12 2021/04/12 Siemens Trademark GmbH & Co. KG 01

N/170687 2021/04/12 2021/04/12 Siemens Trademark GmbH & Co. KG 06

N/170689 2021/04/12 2021/04/12 Siemens Trademark GmbH & Co. KG 09

N/170699 2021/04/12 2021/04/12 Siemens Trademark GmbH & Co. KG 42

N/170805 2021/04/12 2021/04/12 International Operation Inc. 09

N/170806 2021/04/12 2021/04/12 International Operation Inc. 35

N/170807 2021/04/12 2021/04/12 International Operation Inc. 38

N/170808 2021/04/12 2021/04/12 International Operation Inc. 41

N/170809 2021/04/12 2021/04/12 International Operation Inc. 42

N/171615 2021/04/12 2021/04/12 TCL 09

N/171616 2021/04/12 2021/04/12 TCL 35

N/171617 2021/04/12 2021/04/12 TCL 41

N/171661 2021/04/12 2021/04/12 WE CREATE 

CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL LIMITADA, em 

inglês WE CREATE INTERNATIONAL LIMITED

41

N/171662 2021/04/12 2021/04/12 WE CREATE 

CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL LIMITADA, em 

inglês WE CREATE INTERNATIONAL LIMITED

42

N/172129 2021/04/12 2021/04/12 SG GAMING, INC 09

N/172227 2021/04/12 2021/04/12 MITSUBISHI CORPORATION 05

N/172250 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

12

N/172251 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

16

N/172252 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

25

N/172253 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

28

N/172254 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

37

N/172255 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

12

N/172256 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

16

N/172257 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

25

N/172258 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

28

N/172259 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

37

N/172260 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

12
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/172261 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

16

N/172262 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

25

N/172263 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

28

N/172264 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

37

N/172265 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

12

N/172266 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

16

N/172267 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

25

N/172268 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

28

N/172269 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

37

N/172270 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

12

N/172271 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

16

N/172272 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

25

N/172273 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

28

N/172274 2021/04/12 2021/04/12

CHINA FAW GROUP CO., LTD.

37

N/172476 2021/04/12 2021/04/12 Adriana Wilhelmina de Witte 35

N/172481 2021/04/12 2021/04/12 18

N/172482 2021/04/12 2021/04/12 24

N/172483 2021/04/12 2021/04/12 30

N/172654 2021/04/12 2021/04/12 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

29

N/172935 2021/04/12 2021/04/12

MMC investment company limited

09

N/172936 2021/04/12 2021/04/12

MMC investment company limited

35

N/172961 2021/04/12 2021/04/12 CHUA HAH SENG FOOD PRODUCT CO., LTD. 29

N/172962 2021/04/12 2021/04/12 CHUA HAH SENG FOOD PRODUCT CO., LTD. 30

N/173054 2021/04/12 2021/04/12 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 18

N/173055 2021/04/12 2021/04/12 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 25

N/173120 2021/04/12 2021/04/12 Pan Pacific International Holdings Corporation 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173393 2021/04/12 2021/04/12 IROO INTERNATIONAL CO., LTD. 30

N/173431 2021/04/12 2021/04/12 35

N/173448 2021/04/12 2021/04/12

NAKAGAWA Co., Ltd

03

N/173507 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

03

N/173508 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

09

N/173509 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

14

N/173511 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

18

N/173512 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

25

N/173513 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

35

N/173514 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

36

N/173515 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

41

N/173516 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

42

N/173517 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

03

N/173518 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

09

N/173519 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

14

N/173521 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

18

N/173522 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

25

N/173523 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

35

N/173524 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

36

N/173525 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

41

N/173526 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

42

N/173527 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

03

N/173528 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

09
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173529 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

14

N/173531 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

18

N/173532 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

25

N/173533 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

35

N/173534 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

36

N/173535 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

41

N/173536 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

42

N/173537 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

03

N/173538 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

09

N/173539 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

14

N/173541 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

18

N/173542 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

25

N/173543 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

35

N/173544 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

36

N/173545 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

41

N/173546 2021/04/12 2021/04/12

Genius Power International Limited

42

N/173547 2021/04/12 2021/04/12

Morris Charity Initiative Limited

16

N/173548 2021/04/12 2021/04/12

Morris Charity Initiative Limited

35

N/173550 2021/04/12 2021/04/12

Morris Charity Initiative Limited

41

N/173572 2021/04/12 2021/04/12 Apple Inc. 42

N/173586 2021/04/12 2021/04/12 05

N/173680 2021/04/12 2021/04/12 Discovery Kids Entertainment Limited 09

N/173681 2021/04/12 2021/04/12 Discovery Kids Entertainment Limited 25

N/173683 2021/04/12 2021/04/12 Discovery Kids Entertainment Limited 41
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173741 2021/04/12 2021/04/12 03

N/173742 2021/04/12 2021/04/12 32

N/173973 2021/04/12 2021/04/12 Akebia Therapeutics, Inc. 05

N/174004 2021/04/12 2021/04/12 Mr. Sergio BENDINELLI 30

N/174009 2021/04/12 2021/04/12 De Beers UK Limited 14

N/174010 2021/04/12 2021/04/12 De Beers UK Limited 35

N/174011 2021/04/12 2021/04/12 Nikki Eslami 03

N/174164 2021/04/12 2021/04/12

Benenden School

41

N/174167 2021/04/12 2021/04/12

Benenden School

41

N/174186 2021/04/12 2021/04/12 Everest Medicines (China) Co., Ltd. 42

N/174189 2021/04/12 2021/04/12 Everest Medicines (China) Co., Ltd. 42

N/174192 2021/04/12 2021/04/12 Everest Medicines (China) Co., Ltd. 42

N/174229 2021/04/12 2021/04/12 Guy, Elisee Pontal 18

N/174230 2021/04/12 2021/04/12 Guy, Elisee Pontal 25

N/174231 2021/04/12 2021/04/12 Guy, Elisee Pontal 35

N/174243 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 03

N/174244 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 09

N/174245 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 14

N/174246 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 16

N/174249 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 24

N/174250 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 25

N/174251 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 28

N/174252 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 35

N/174253 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 39

N/174254 2021/04/12 2021/04/12 IPQ IP Specialists Holding AB 40

N/174299 2021/04/12 2021/04/12 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/174325 2021/04/12 2021/04/12 Lenovo (Beijing) Limited 09

N/174337 2021/04/12 2021/04/12 Apple Inc. 09

N/174338 2021/04/12 2021/04/12 CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD. 34

N/174355 2021/04/12 2021/04/12

HO WENG IN

35

N/174444 2021/04/12 2021/04/12 Apple Inc. 09

N/174474 2021/04/12 2021/04/12 TauRx Therapeutics Ltd. 05

N/174484 2021/04/12 2021/04/12 Bellamy's Organic Pty Ltd 05

N/174485 2021/04/12 2021/04/12 Bellamy's Organic Pty Ltd 29

N/174486 2021/04/12 2021/04/12 Mersana Therapeutics, Inc. 05

N/174510 2021/04/12 2021/04/12 29

N/174511 2021/04/12 2021/04/12 16
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/174512 2021/04/12 2021/04/12 21

N/174513 2021/04/12 2021/04/12 29

N/174514 2021/04/12 2021/04/12 30

N/174515 2021/04/12 2021/04/12 32

N/174516 2021/04/12 2021/04/12 33

N/174517 2021/04/12 2021/04/12 35

N/174518 2021/04/12 2021/04/12 43

N/174560 2021/04/12 2021/04/12 Apple Inc. 09

N/174570 2021/04/12 2021/04/12

WEALTHY STRONG CORPORATION LIMITED

30

N/174571 2021/04/12 2021/04/12

WEALTHY STRONG CORPORATION LIMITED

43

N/174627 2021/04/12 2021/04/12 03

N/174628 2021/04/12 2021/04/12 03

N/174629 2021/04/12 2021/04/12 05

N/174630 2021/04/12 2021/04/12 29

N/174631 2021/04/12 2021/04/12 30

N/174632 2021/04/12 2021/04/12 32

N/174642 2021/04/12 2021/04/12 30

N/174643 2021/04/12 2021/04/12 35

N/174662 2021/04/12 2021/04/12

Ecolite Wellbeing (GD) Co., Ltd.

03

N/174677 2021/04/12 2021/04/12 SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A. 33

N/174709 2021/04/12 2021/04/12 ELSA PAULA RIBEIRO BARRETO MARQUES HANDEL 25

N/174710 2021/04/12 2021/04/12 ELSA PAULA RIBEIRO BARRETO MARQUES HANDEL 35

N/174716 2021/04/12 2021/04/12 HKBN JOS LIMITED 35

N/174717 2021/04/12 2021/04/12 HKBN JOS LIMITED 37

N/174847 2021/04/12 2021/04/12 CERTIS CISCO SECURITY PTE. LTD. 09

N/174848 2021/04/12 2021/04/12 Chongqing Jiangxiaobai Brand Management Co., Ltd. 33

N/174849 2021/04/12 2021/04/12 Chongqing Jiangxiaobai Brand Management Co., Ltd. 33

N/174860 2021/04/12 2021/04/12 Kamiki Drinks LLP 33

N/174861 2021/04/12 2021/04/12 Kamiki Drinks LLP 33

N/174902 2021/04/12 2021/04/12

JON DORY LIMITED

33

N/174903 2021/04/12 2021/04/12

JON DORY LIMITED

35

N/175019 2021/04/12 2021/04/12 Ares Management LLC 36

N/175020 2021/04/12 2021/04/12 Ares Management LLC 36

N/175025 2021/04/12 2021/04/12

L I ET U VO S I R VO K I ET I J O S U Z DA R O J I A K C I N E 

BENDROVE "LIREMA"

44
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N/175027 2021/04/12 2021/04/12

SOCIEDADE DE CIMENTOS DE MACAU, S.A.R.L.

19

N/175060 2021/04/12 2021/04/12 36

N/175089 2021/04/12 2021/04/12

CHAN TAI PAN

29

N/175090 2021/04/12 2021/04/12

CHAN TAI PAN

35

N/175093 2021/04/12 2021/04/12

CHAN TAI PAN

35

N/175125 2021/04/12 2021/04/12 JOSHUA PAUL BLAKE CORDERO 25

N/175126 2021/04/12 2021/04/12 JOSHUA PAUL BLAKE CORDERO 35

N/175127 2021/04/12 2021/04/12 TANIA JIMENEZ CANTERO 25

N/175128 2021/04/12 2021/04/12 TANIA JIMENEZ CANTERO 35

N/175129 2021/04/12 2021/04/12 UAB "ER Mados namai" 25

N/175130 2021/04/12 2021/04/12 UAB "ER Mados namai" 35

N/175152 2021/04/12 2021/04/12 Eswaran Brothers Exports (Pvt) Ltd 30

N/175153 2021/04/12 2021/04/12 Eswaran Brothers Exports (Pvt) Ltd 30

N/175163 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175164 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175168 2021/04/12 2021/04/12 Fenty Beauty LLC 03

N/175188 2021/04/12 2021/04/12 Giorgia Feliciano 25

N/175189 2021/04/12 2021/04/12 Giorgia Feliciano 35

N/175238 2021/04/12 2021/04/12 12

N/175252 2021/04/12 2021/04/12 Fenty Beauty LLC 03

N/175258 2021/04/12 2021/04/12 JAPAN CHICKEN ASSOCIATION 28

N/175259 2021/04/12 2021/04/12 JAPAN CHICKEN ASSOCIATION 29

N/175260 2021/04/12 2021/04/12 JAPAN CHICKEN ASSOCIATION 28

N/175261 2021/04/12 2021/04/12 JAPAN CHICKEN ASSOCIATION 29

N/175262 2021/04/12 2021/04/12 JAPAN CHICKEN ASSOCIATION 28

N/175263 2021/04/12 2021/04/12 JAPAN CHICKEN ASSOCIATION 29

N/175264 2021/04/12 2021/04/12 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/175272 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175273 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175274 2021/04/12 2021/04/12 38

N/175275 2021/04/12 2021/04/12 41

N/175276 2021/04/12 2021/04/12 42

N/175281 2021/04/12 2021/04/12 Alessandra AIARDO 35

N/175282 2021/04/12 2021/04/12 NATALIA-PAULA HERNANDEZ GUERRERO 25

N/175283 2021/04/12 2021/04/12 NATALIA-PAULA HERNANDEZ GUERRERO 35

N/175338 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 09
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N/175340 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 38

N/175341 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 41

N/175342 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 42

N/175343 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 09

N/175345 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 38

N/175346 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 41

N/175347 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 42

N/175348 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 09

N/175350 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 38

N/175351 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 41

N/175352 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 42

N/175363 2021/04/12 2021/04/12

WONG CHI CHENG

44

N/175364 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175365 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175366 2021/04/12 2021/04/12 29

N/175368 2021/04/12 2021/04/12 05

N/175369 2021/04/12 2021/04/12 05

N/175370 2021/04/12 2021/04/12 05

N/175373 2021/04/12 2021/04/12 DASSAULT AVIATION 37

N/175374 2021/04/12 2021/04/12 DASSAULT AVIATION 37

N/175376 2021/04/12 2021/04/12 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/175385 2021/04/12 2021/04/12

LIO PEK MUI 

43

N/175386 2021/04/12 2021/04/12 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/175389 2021/04/12 2021/04/12 Marie Salitot 25

N/175390 2021/04/12 2021/04/12 Marie Salitot 35

N/175415 2021/04/12 2021/04/12

Chiangmai Herbs Trading Limited

05

N/175416 2021/04/12 2021/04/12 WONDER DEVELOPMENT LIMITED 36

N/175417 2021/04/12 2021/04/12 WONDER DEVELOPMENT LIMITED 36

N/175420 2021/04/12 2021/04/12 NSE Products, Inc. 03

N/175425 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175426 2021/04/12 2021/04/12 16

N/175427 2021/04/12 2021/04/12 18

N/175428 2021/04/12 2021/04/12 25

N/175429 2021/04/12 2021/04/12 28

N/175430 2021/04/12 2021/04/12 29

N/175431 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175432 2021/04/12 2021/04/12 41
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N/175433 2021/04/12 2021/04/12 42

N/175434 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175435 2021/04/12 2021/04/12 28

N/175436 2021/04/12 2021/04/12 41

N/175437 2021/04/12 2021/04/12 42

N/175438 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175439 2021/04/12 2021/04/12 28

N/175440 2021/04/12 2021/04/12 41

N/175441 2021/04/12 2021/04/12 42

N/175444 2021/04/12 2021/04/12 SCIP Holdings Limited 41

N/175445 2021/04/12 2021/04/12 SCIP Holdings Limited 43

N/175446 2021/04/12 2021/04/12 SCIP Holdings Limited 41

N/175447 2021/04/12 2021/04/12 SCIP Holdings Limited 43

N/175448 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

05

N/175449 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

10

N/175450 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

05

N/175451 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

10

N/175452 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

05

N/175453 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

05

N/175454 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

10

N/175455 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

05

N/175456 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

10

N/175458 2021/04/12 2021/04/12 10

N/175459 2021/04/12 2021/04/12 21

N/175460 2021/04/12 2021/04/12 28

N/175461 2021/04/12 2021/04/12

UNITED ATLANTA LOGISTICS LIMITED

35

N/175462 2021/04/12 2021/04/12

UNITED ATLANTA LOGISTICS LIMITED

39

N/175463 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175464 2021/04/12 2021/04/12 32

N/175465 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175466 2021/04/12 2021/04/12 35
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N/175467 2021/04/12 2021/04/12

UNISCAPE FOOD LIMITED

29

N/175468 2021/04/12 2021/04/12

UNISCAPE FOOD LIMITED

30

N/175469 2021/04/12 2021/04/12

UNISCAPE FOOD LIMITED

32

N/175470 2021/04/12 2021/04/12

UNISCAPE FOOD LIMITED

29

N/175471 2021/04/12 2021/04/12

UNISCAPE FOOD LIMITED

30

N/175472 2021/04/12 2021/04/12

UNISCAPE FOOD LIMITED

32

N/175473 2021/04/12 2021/04/12 AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD. 03

N/175474 2021/04/12 2021/04/12 AEKYUNG INDUSTRIAL CO., LTD. 03

N/175475 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 06

N/175481 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 19

N/175482 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 25

N/175489 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 42

N/175491 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 45

N/175492 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 06

N/175498 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 19

N/175499 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 25

N/175506 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 42

N/175508 2021/04/12 2021/04/12 The Hongkong Land Company, Limited 45

N/175509 2021/04/12 2021/04/12

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

03

N/175510 2021/04/12 2021/04/12

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

05

N/175511 2021/04/12 2021/04/12

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

09

N/175512 2021/04/12 2021/04/12

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

16

N/175513 2021/04/12 2021/04/12

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

21

N/175514 2021/04/12 2021/04/12 Frederic Yan Meyer 43

N/175516 2021/04/12 2021/04/12 Pfizer Inc. 05

N/175517 2021/04/12 2021/04/12 44

N/175518 2021/04/12 2021/04/12 03

N/175519 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175521 2021/04/12 2021/04/12 HAVE&BE CO., LTD. 03

N/175522 2021/04/12 2021/04/12 05

N/175523 2021/04/12 2021/04/12 32
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N/175527 2021/04/12 2021/04/12 25

N/175528 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175529 2021/04/12 2021/04/12

HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

09

N/175530 2021/04/12 2021/04/12

HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

41

N/175531 2021/04/12 2021/04/12

HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

42

N/175532 2021/04/12 2021/04/12 Johnson & Johnson 05

N/175544 2021/04/12 2021/04/12

HEI DESIGN LIMITED

35

N/175545 2021/04/12 2021/04/12

HEI DESIGN LIMITED

42

N/175546 2021/04/12 2021/04/12

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/175547 2021/04/12 2021/04/12

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/175548 2021/04/12 2021/04/12 39

N/175549 2021/04/12 2021/04/12 39

N/175550 2021/04/12 2021/04/12 39

N/175551 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

05

N/175552 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

05

N/175553 2021/04/12 2021/04/12

MediBeacon Inc.

10

N/175554 2021/04/12 2021/04/12 MISSONI S.P.A. 03

N/175555 2021/04/12 2021/04/12 MISSONI S.P.A. 09

N/175556 2021/04/12 2021/04/12 MISSONI S.P.A. 14

N/175557 2021/04/12 2021/04/12 MISSONI S.P.A. 18

N/175558 2021/04/12 2021/04/12 MISSONI S.P.A. 25

N/175559 2021/04/12 2021/04/12 MISSONI S.P.A. 35

N/175564 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175565 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175566 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175567 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175568 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175569 2021/04/12 2021/04/12 AOBA Produtos Alimentares (Macau) Lda 43
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N/175585 2021/04/12 2021/04/12

MIO KENG TONG

30

N/175589 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175590 2021/04/12 2021/04/12 Neo Factory Company Limited 03

N/175591 2021/04/12 2021/04/12

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

09

N/175592 2021/04/12 2021/04/12

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

41

N/175594 2021/04/12 2021/04/12 12

N/175595 2021/04/12 2021/04/12 03

N/175600 2021/04/12 2021/04/12 25

N/175601 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175602 2021/04/12 2021/04/12 17

N/175603 2021/04/12 2021/04/12 19

N/175604 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175609 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175619 2021/04/12 2021/04/12 ChangXin Memory Technologies, Inc. 09

N/175620 2021/04/12 2021/04/12 GFYS, LLC 03

N/175621 2021/04/12 2021/04/12 GFYS, LLC 09

N/175627 2021/04/12 2021/04/12 GFYS, LLC 34

N/175629 2021/04/12 2021/04/12 GFYS, LLC 03

N/175630 2021/04/12 2021/04/12 GFYS, LLC 09

N/175636 2021/04/12 2021/04/12 GFYS, LLC 34

N/175638 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

09

N/175639 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

14

N/175640 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

16

N/175641 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

38

N/175642 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

41

N/175643 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

09

N/175644 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

14

N/175645 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

16

N/175646 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

38
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N/175647 2021/04/12 2021/04/12

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações

41

N/175648 2021/04/12 2021/04/12

GUO YUZHEN

29

N/175649 2021/04/12 2021/04/12

GUO YUZHEN

30

N/175650 2021/04/12 2021/04/12

GUO YUZHEN

32

N/175652 2021/04/12 2021/04/12 Hingaia Estate Limited 09

N/175653 2021/04/12 2021/04/12 Hingaia Estate Limited 14

N/175654 2021/04/12 2021/04/12 Hingaia Estate Limited 36

N/175655 2021/04/12 2021/04/12 Hingaia Estate Limited 42

N/175656 2021/04/12 2021/04/12 29

N/175657 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175658 2021/04/12 2021/04/12 29

N/175659 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175660 2021/04/12 2021/04/12 44

N/175662 2021/04/12 2021/04/12 SUNCITY GRUPO LIMITADA 33

N/175665 2021/04/12 2021/04/12 SUNCITY GRUPO LIMITADA 39

N/175666 2021/04/12 2021/04/12 SUNCITY GRUPO LIMITADA 41

N/175667 2021/04/12 2021/04/12 SUNCITY GRUPO LIMITADA 43

N/175668 2021/04/12 2021/04/12 SUNCITY GRUPO LIMITADA 44

N/175669 2021/04/12 2021/04/12 SUNCITY GRUPO LIMITADA 45

N/175671 2021/04/12 2021/04/12 03

N/175673 2021/04/12 2021/04/12 24

N/175674 2021/04/12 2021/04/12 ABG-Tretorn, LLC 25

N/175675 2021/04/12 2021/04/12 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/175676 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175682 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175683 2021/04/12 2021/04/12 32

N/175684 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175685 2021/04/12 2021/04/12 32

N/175694 2021/04/12 2021/04/12 05

N/175696 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175697 2021/04/12 2021/04/12 25

N/175707 2021/04/12 2021/04/12 RealMe 35

N/175708 2021/04/12 2021/04/12 RealMe 09

N/175711 2021/04/12 2021/04/12 Fenty Skin LLC 03

N/175713 2021/04/12 2021/04/12 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/175714 2021/04/12 2021/04/12 KWANG YANG MOTOR CO., LTD. 12
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N/175715 2021/04/12 2021/04/12

LEI CHAO IONG

43

N/175716 2021/04/12 2021/04/12 41

N/175717 2021/04/12 2021/04/12

KUAN MAN CHAO

30

N/175718 2021/04/12 2021/04/12

KUAN MAN CHAO

43

N/175719 2021/04/12 2021/04/12

GOLDEN LINK INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED

14

N/175724 2021/04/12 2021/04/12 34

N/175725 2021/04/12 2021/04/12 34

N/175726 2021/04/12 2021/04/12 34

N/175727 2021/04/12 2021/04/12 34

N/175728 2021/04/12 2021/04/12 34

N/175729 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175730 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175731 2021/04/12 2021/04/12 36

N/175732 2021/04/12 2021/04/12 41

N/175733 2021/04/12 2021/04/12 42

N/175734 2021/04/12 2021/04/12

YINGBO FOOD (HK) LIMITED

29

N/175735 2021/04/12 2021/04/12

YINGBO FOOD (HK) LIMITED

30

N/175736 2021/04/12 2021/04/12

YINGBO FOOD (HK) LIMITED

35

N/175737 2021/04/12 2021/04/12

YINGBO FOOD (HK) LIMITED

43

N/175738 2021/04/12 2021/04/12

YINGBO FOOD (HK) LIMITED

29

N/175739 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175740 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175741 2021/04/12 2021/04/12 36

N/175742 2021/04/12 2021/04/12 38

N/175743 2021/04/12 2021/04/12 39

N/175744 2021/04/12 2021/04/12 42

N/175745 2021/04/12 2021/04/12

CHEONG IAO CHONG

30

N/175746 2021/04/12 2021/04/12

CHEONG IAO CHONG 

43

N/175755 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175757 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175759 2021/04/12 2021/04/12 35
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N/175760 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175761 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175762 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175763 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175764 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175765 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175767 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175768 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175769 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175770 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175771 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175772 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175773 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175775 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175776 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175777 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175778 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175779 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175780 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175781 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175782 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175783 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175784 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175785 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175786 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175787 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175788 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175789 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175790 2021/04/12 2021/04/12 33

N/175796 2021/04/12 2021/04/12 Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 09

N/175797 2021/04/12 2021/04/12 Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 10

N/175798 2021/04/12 2021/04/12 Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 25

N/175799 2021/04/12 2021/04/12 Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 28

N/175800 2021/04/12 2021/04/12

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/175801 2021/04/12 2021/04/12

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/175802 2021/04/12 2021/04/12

Huawei Technologies Co., Ltd.

09
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N/175803 2021/04/12 2021/04/12

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/175814 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 09

N/175815 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 35

N/175816 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 36

N/175818 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 09

N/175819 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 35

N/175820 2021/04/12 2021/04/12 Coupang Corp. 36

N/175828 2021/04/12 2021/04/12 09

N/175829 2021/04/12 2021/04/12 12

N/175830 2021/04/12 2021/04/12 18

N/175833 2021/04/12 2021/04/12 32

N/175835 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175843 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175847 2021/04/12 2021/04/12

HEINZ MAYER OHG

14

N/175848 2021/04/12 2021/04/12 29

N/175849 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175850 2021/04/12 2021/04/12 31

N/175851 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175852 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175853 2021/04/12 2021/04/12 29

N/175854 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175855 2021/04/12 2021/04/12 31

N/175856 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175857 2021/04/12 2021/04/12 43

N/175858 2021/04/12 2021/04/12

Royal Shalom Group Holdings Company Limited

35

N/175860 2021/04/12 2021/04/12 30

N/175861 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175862 2021/04/12 2021/04/12 ISA TANTEC 18

N/175865 2021/04/12 2021/04/12

WING LEE WAI WINES LIMITED

33

N/175866 2021/04/12 2021/04/12

SOU CHENG HOI

30

N/175867 2021/04/12 2021/04/12

SOU CHENG HOI

33
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/175868 2021/04/12 2021/04/12

SOU CHENG HOI

34

N/175869 2021/04/12 2021/04/12

Agência Comercial Cármen (Importação e Exportação), Limitada

10

N/175870 2021/04/12 2021/04/12 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 09

N/175871 2021/04/12 2021/04/12 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 41

N/175872 2021/04/12 2021/04/12 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 09

N/175873 2021/04/12 2021/04/12 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 41

N/175874 2021/04/12 2021/04/12 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 09

N/175875 2021/04/12 2021/04/12 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 41

N/175882 2021/04/12 2021/04/12 Incyte Holdings Corporation 05

N/175883 2021/04/12 2021/04/12 Incyte Holdings Corporation 44

N/175892 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 03

N/175893 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 04

N/175894 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 09

N/175895 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 14

N/175896 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 18

N/175898 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/175899 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 26

N/175900 2021/04/12 2021/04/12 H & M Hennes & Mauritz AB 35

N/175905 2021/04/12 2021/04/12 14

N/175907 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175909 2021/04/12 2021/04/12 35

N/175911 2021/04/12 2021/04/12

PS LIGHT HOLDINGS LIMITED

11

N/175921 2021/04/12 2021/04/12 05

N/175935 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175936 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175937 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175938 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175939 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175940 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175941 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175942 2021/04/12 2021/04/12 GREENFIELDS DAIRY SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/175943 2021/04/12 2021/04/12

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

39
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/175952 2021/04/12 2021/04/12 05

N/175953 2021/04/12 2021/04/12 29

N/175954 2021/04/12 2021/04/12 41

N/175955 2021/04/12 2021/04/12 16

N/175958 2021/04/12 2021/04/12

SUN KIT

30

N/175959 2021/04/12 2021/04/12

SUN KIT

30

N/175963 2021/04/12 2021/04/12 IKEDA MOHANDO CO., LTD. 03

N/175964 2021/04/12 2021/04/12 IKEDA MOHANDO CO., LTD. 05

N/175965 2021/04/12 2021/04/12 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/175966 2021/04/12 2021/04/12 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/175969 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/175970 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/175971 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/175972 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/175973 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/175974 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/175975 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/175976 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/175977 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/175978 2021/04/12 2021/04/12 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/175979 2021/04/12 2021/04/12 Hong Kong Trade Development Council 09

N/175980 2021/04/12 2021/04/12 Hong Kong Trade Development Council 16

N/175981 2021/04/12 2021/04/12 Hong Kong Trade Development Council 35

N/175983 2021/04/12 2021/04/12 Hong Kong Trade Development Council 41

N/175984 2021/04/12 2021/04/12 Hong Kong Trade Development Council 42

N/175985 2021/04/12 2021/04/12

WU WENG LAM

30

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/157793 2021/04/13 09 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi 

à alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/167133 2021/04/13 JBM Management Limited 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do art.º 215.º

N/167134 2021/04/13 JBM Management Limited 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do art.º 215.º

N/167135 2021/04/13 JBM Management Limited 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do art.º 215.º

N/167136 2021/04/13 JBM Management Limited 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do art.º 215.º

N/169873 2021/04/13 CHIU, Sui Lan Rosalie 16 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169874 2021/04/13 CHIU, Sui Lan Rosalie 35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169875 2021/04/13 CHIU, Sui Lan Rosalie 36 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/169876 2021/04/13 CHIU, Sui Lan Rosalie 41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/170143 2021/04/13

HUANG ZHENHUI

32 214 1 a 9 1 a

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/172159 2021/04/13 05 214 3 197 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172160 2021/04/13 05 214 3 197 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172161 2021/04/13 05 214 3 197 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/172606 2021/04/13

Fu Ying

35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do art.º 215.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/172607 2021/04/13

Fu Ying

43 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 do art.º 215.º

Renovação

N.º

P/000961

(866-M)

P/000962

(867-M)

P/000963

(868-M)

P/003143

(3038-M)

P/005376

(5234-M)

P/005625

(5483-M)

P/006785

(6573-M)

P/006786

(6574-M)

P/008413

(8123-M)

P/008414

(8124-M)

P/010010

(9842-M)

P/010011

(9843-M)

N/003797 N/005603

N/005604 N/005605 N/005606 N/005900 N/020892 N/021865 N/022067

N/022600 N/024114 N/024115 N/024501 N/024502 N/024503 N/024504

N/024505 N/024506 N/024507 N/024512 N/024514 N/024515 N/024517

N/024534 N/024810 N/024811 N/024812 N/024813 N/025183 N/025308

N/025348 N/025349 N/025350 N/025351 N/025352 N/025353 N/025354

N/025355 N/025356 N/025357 N/025358 N/025359 N/025360 N/025361

N/025362 N/025363 N/025364 N/025365 N/025366 N/025367 N/025377

N/025732 N/025829 N/025830 N/025844 N/025880 N/025882 N/025883

N/025987 N/025988 N/025989 N/026422 N/026423 N/026564 N/026598

N/026609 N/026610 N/026741 N/026742 N/026743 N/026744 N/026745

N/026746 N/026747 N/028005 N/028006 N/028007 N/028008 N/028009

N/028010 N/028011 N/028012 N/028013 N/028014 N/028015 N/028016

N/067717 N/070108 N/070109 N/071983 N/072357 N/073247 N/075851

N/076834 N/076835 N/077000 N/077515 N/079165 N/079166 N/079345

N/079346 N/079347 N/079595 N/079604 N/079605 N/079936 N/080006

N/080007 N/080087 N/080242 N/080243 N/080299 N/080300 N/080301

N/080302 N/080604 N/080605 N/080734 N/080735 N/080870 N/080871

N/080944 N/080945 N/080946 N/080947 N/080948 N/080949 N/080950

N/080951 N/080952 N/080953 N/080954 N/080955 N/080956 N/080957

N/080958 N/080959 N/080960 N/081077 N/081330 N/081331 N/081436

N/081437 N/081438 N/081647 N/081648 N/081649 N/081650 N/081651

N/082209 N/082241 N/082242 N/082243 N/082244 N/082245 N/082246

N/083095 N/083334 N/083335 N/083336 N/083337 N/083338 N/083339

N/083340 N/083341 N/083342 N/083343 N/083344 N/083345 N/083434

N/083435 N/083437 N/083438 N/083439 N/083440 N/083441 N/083442

N/083443 N/083444 N/083445 N/083446 N/083447 N/083448 N/083449
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N.º

N/083450 N/083451 N/083452 N/083519 N/083520 N/083521 N/083782

N/083783 N/083784 N/084180 N/084181 N/084182 N/084183 N/084184

N/084185 N/084186 N/084187 N/084280 N/084281 N/084282 N/084372

N/084510 N/084511 N/084512 N/084513 N/084514 N/084515 N/084516

N/084530 N/084784 N/084786 N/084787 N/084830 N/084831 N/084852

N/084916 N/084917 N/085001 N/085002

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000666

(605-M)

2021/03/26

Modificação de 

sede

HERTZ SYSTEM, INC. 8501 Williams Road, Estero, FL 33928, 

United States of America

P/004969

(4831-M)

P/004970

(4832-M)

2021/04/09

Modificação de 

sede

Festo SE & Co. KG Ruiter Straße 82, 73734 Esslingen, 

Germany

P/009260

(9036-M)

P/013269

(13149-M)

P/013270

(13150-M)

N/013900

N/037434

N/046678

N/057736

N/114828

N/118795

N/141947

N/141948

N/141949

2021/04/01

Modificação de 

sede

MITSUBISHI 

JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI 

KAISHA

1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410 Japan

P/011934

(11816-M)

P/012592

(12466-M)

N/015267

N/015269

N/017887

N/020258

N/022572

N/022573

N/024257

N/024258

N/024259

N/024291

N/025880

N/028415

N/029118

N/029119

N/029120

N/086238

N/086239

N/086240

N/086241

N/086242

N/086243

N/086244

N/086245

N/086920

N/086958

N/086959

N/086961

N/087085

N/087091

N/087131

N/087132

N/087269

N/087270

N/087429

2021/04/01

Modificação de 

identidade

Bally Gaming, Inc. SG Gaming, Inc.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/029121

N/029122

N/029123

N/029124

N/029125

N/029126

N/029127

N/029128

N/029129

N/032274

N/038477

N/038478

N/039087

N/039354

N/039700

N/041659

N/042588

N/042589

N/042592

N/042593

N/042595

N/042639

N/042643

N/042644

N/043273

N/043276

N/044307

N/044661

N/044662

N/045422

N/046874

N/046875

N/048638

N/049029

N/049292

N/049444

N/049670

N/050612

N/050613

N/052472

N/052473

N/053959

N/054016

N/054075

N/054077

N/054298

N/054373

N/054374

N/054375

N/087430

N/087870

N/087871

N/087872

N/087873

N/087874

N/087875

N/088438

N/088439

N/088440

N/088441

N/088442

N/088459

N/088707

N/088708

N/088709

N/088710

N/088711

N/088712

N/088713

N/088714

N/088805

N/089690

N/089707

N/089708

N/089709

N/090044

N/090045

N/090046

N/090047

N/090048

N/090049

N/090107

N/091360

N/091361

N/091362

N/091363

N/091364

N/091608

N/092436

N/092437

N/092675

N/092676

N/093633

N/094769

N/094919

N/094920

N/094921

N/094922

2021/04/01

Modificação de 

identidade

Bally Gaming, Inc. SG Gaming, Inc.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/054611

N/054975

N/055214

N/056240

N/056241

N/056242

N/056244

N/056431

N/056432

N/056433

N/056498

N/056499

N/056798

N/056799

N/057323

N/057324

N/058029

N/058030

N/058031

N/058032

N/058646

N/058647

N/058648

N/058649

N/059114

N/059115

N/059130

N/059131

N/059132

N/059133

N/059134

N/059242

N/059243

N/059244

N/059245

N/060060

N/060061

N/060296

N/060297

N/064442

N/064553

N/065144

N/065145

N/065147

N/067717

N/074839

N/074840

N/075706

N/075851

N/095697

N/095698

N/095699

N/096321

N/096728

N/096845

N/096846

N/096862

N/097276

N/097277

N/097279

N/097280

N/097485

N/097486

N/097487

N/098112

N/098113

N/098114

N/098115

N/098116

N/098498

N/098499

N/100766

N/100767

N/100802

N/101034

N/101512

N/101693

N/101694

N/101897

N/102066

N/102067

N/102068

N/102175

N/103774

N/104036

N/104611

N/104612

N/104643

N/104644

N/104718

N/104852

N/107277

N/107278

N/107279

N/107280

N/107281

N/107282

N/107283

2021/04/01

Modificação de 

identidade

Bally Gaming, Inc. SG Gaming, Inc.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/076939

N/076941

N/077591

N/077593

N/077596

N/077598

N/078979

N/080006

N/080007

N/082209

N/082210

N/082377

N/083430

N/083647

N/083889

N/083890

N/085626

N/085627

N/085628

N/085629

N/085630

N/085631

N/085632

N/085633

N/085634

N/085636

N/085637

N/085638

N/085639

N/085640

N/085641

N/085642

N/085643

N/086013

N/086223

N/086224

N/086225

N/086226

N/086227

N/086228

N/086229

N/086230

N/086231

N/086232

N/086233

N/086234

N/086235

N/086236

N/086237

N/107284

N/108741

N/108860

N/109530

N/111429

N/111667

N/111668

N/111669

N/111703

N/111704

N/111705

N/111706

N/111707

N/111809

N/111810

N/111811

N/111812

N/111813

N/111814

N/111815

N/111816

N/111817

N/111882

N/111883

N/111947

N/113378

N/116986

N/117207

N/117824

N/117825

N/117826

N/117827

N/117828

N/117829

N/117830

N/117831

N/120457

N/121362

N/122133

N/122134

N/125130

N/126959

N/126960

N/126961

N/126962

N/126963

N/129164

N/132498

N/137534

2021/04/01

Modificação de 

identidade

Bally Gaming, Inc. SG Gaming, Inc.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/011934

(11816-M)

P/012592

(12466-M)

N/015269

N/017887

N/022572

N/022573

N/024257

N/024258

N/024259

N/024291

N/025880

N/028415

N/029118

N/029119

N/029120

N/029121

N/029122

N/029123

N/029124

N/029125

N/029126

N/029127

N/029128

N/029129

N/032274

N/038477

N/038478

N/039087

N/039354

N/039700

N/041659

N/042588

N/042589

N/042592

N/042593

N/042595

N/042639

N/042643

N/042644

N/043273

N/043276

N/044307

N/044661

N/044662

N/045422

N/046874

N/046875

N/086958

N/086959

N/086961

N/087085

N/087091

N/087131

N/087132

N/087269

N/087270

N/087429

N/087430

N/087870

N/087871

N/087872

N/087873

N/087874

N/087875

N/088438

N/088439

N/088440

N/088441

N/088442

N/088459

N/088707

N/088708

N/088709

N/088710

N/088711

N/088712

N/088713

N/088714

N/088805

N/089690

N/089707

N/089708

N/089709

N/090044

N/090045

N/090046

N/090047

N/090048

N/090049

N/090107

N/091360

N/091361

N/091362

N/091363

N/091364

N/091608

2021/04/01

Modificação de 

sede

SG Gaming, Inc. 660 1 Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119 USA
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/048638

N/049029

N/049292

N/049444

N/049670

N/050612

N/050613

N/052472

N/052473

N/053959

N/054016

N/054075

N/054077

N/054298

N/054373

N/054374

N/054375

N/054611

N/054975

N/055214

N/056240

N/056241

N/056242

N/056244

N/056431

N/056432

N/056433

N/056498

N/056499

N/056799

N/058029

N/058030

N/058031

N/058032

N/059114

N/059115

N/059242

N/059243

N/059244

N/059245

N/060060

N/060061

N/060296

N/060297

N/064442

N/064553

N/065147

N/067717

N/074839

N/092436

N/092437

N/092675

N/092676

N/093633

N/094769

N/094919

N/094920

N/094921

N/094922

N/095697

N/095698

N/095699

N/096321

N/096728

N/096845

N/096846

N/096862

N/097276

N/097277

N/097279

N/097280

N/097485

N/097486

N/097487

N/098112

N/098113

N/098114

N/098115

N/098116

N/098498

N/098499

N/100766

N/100767

N/100802

N/101034

N/101512

N/101693

N/101694

N/101897

N/102066

N/102067

N/102068

N/102175

N/103774

N/104036

N/104611

N/104612

N/104643

2021/04/01

Modificação de 

sede

SG Gaming, Inc. 660 1 Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119 USA
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/074840

N/075706

N/075851

N/076939

N/076941

N/077591

N/077593

N/077596

N/077598

N/078979

N/080006

N/080007

N/082209

N/082210

N/082377

N/083430

N/083647

N/083889

N/083890

N/085626

N/085627

N/085628

N/085629

N/085630

N/085631

N/085632

N/085633

N/085634

N/085636

N/085637

N/085638

N/085639

N/085640

N/085641

N/085642

N/085643

N/086013

N/086223

N/086224

N/086225

N/086226

N/086227

N/086228

N/086229

N/086230

N/086231

N/086232

N/086233

N/086234

N/104644

N/104718

N/104852

N/107277

N/107278

N/107279

N/107280

N/107281

N/107282

N/107283

N/107284

N/108741

N/108860

N/109530

N/111429

N/111667

N/111668

N/111669

N/111703

N/111704

N/111705

N/111706

N/111707

N/111809

N/111810

N/111811

N/111812

N/111813

N/111814

N/111815

N/111816

N/111817

N/111882

N/111883

N/111947

N/113378

N/116986

N/117207

N/117824

N/117825

N/117826

N/117827

N/117828

N/117829

N/117830

N/117831

N/120457

N/121362

N/122133

2021/04/01

Modificação de 

sede

SG Gaming, Inc. 660 1 Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119 USA
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/086235

N/086236

N/086237

N/086238

N/086239

N/086240

N/086241

N/086242

N/086243

N/086244

N/086245

N/086920

N/122134

N/125130

N/126959

N/126960

N/126961

N/126962

N/126963

N/129164

N/132498

N/137534

N/146156

2021/04/01

Modificação de 

sede

SG Gaming, Inc. 660 1 Bermuda Road, Las Vegas, 

Nevada 89119 USA

P/014006

(13935-M)

P/015137

(15111-M)

2021/04/09

Modificação de 

sede

LEUNG WING 

HING JOSS STICKS 

FACTORY (HONG 

KONG) LIMITED

Ground Floor, 63 des Voeux Road 

West, Hong Kong

N/003339

N/003340

2021/04/14

Transmissão por 

fusão

The Coleman Company, 

Inc.

Ignite USA, LLC, com sede em 180 

N. LaSalle Street, Chicago, IL 60601, 

United States

2021/04/14

Modificação de 

identidade

Ignite USA, LLC The Coleman Company, Inc.

2021/04/14

Modificação de 

sede

The Coleman Company, 

Inc.

3600 North Hydraulic Wichita, KS 

67219 USA

N/010012

N/010141

N/011560

N/011561

N/011985

N/016056

2021/04/01

Modificação de 

sede

M i t s u b i s h i J i d o s h a 

K o g y o  K a b u s h i k i 

Kaisha

1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 

Tokyo 108-8410 Japan

N/028015

N/028016

2021/04/01

Modificação de 

sede

D a z z l e  F o o d  A n d 

Beverage Company 

Limited

Alameda Dr. Carlos D'Assumpção No. 

398 Edifício CNAC, 11 andar, NAPE, 

Macau

N/043390

N/084217

2021/04/01

Modificação de 

sede

Fong Kuok Hong

3 1 A

N/046108

N/046109

N/046110

N/046111

N/046112

N/046113

N/046114

N/046115

N/046116

N/046117

N/049619

N/049620

N/049621

N/049702

N/049703

N/049704

N/049705

N/049706

2021/03/31

Transmissão por 

fusão

LINA 

INTERNATIONAL 

INC.

LINA INTERNATIONAL 2010 INC., 

com sede em P.O. Box 3340, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

N/055207

N/055208

N/055209

N/055210

N/113210

N/113211

N/113212

N/113213

2021/04/08

Modificação de 

identidade

LIXIL Group 

Corporation

LIXIL Corporation
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/055211

N/055212

N/113209

N/113214

N/126119

2021/04/08

Modificação de 

identidade

LIXIL Group 

Corporation

LIXIL Corporation

N/071441 2021/04/01

Modificação de 

sede

3 1 A

N/073216

N/073217

2021/04/09

Modificação de 

sede

Medinova AG Eggbühls trasse 28 , 8050 Zür ich , 

Switzerland

N/076226 2021/04/14

Transmissão

FRANK FAMILY 

VINEYARDS, LLC

The Trustee of the Richard H Frank 

Living Trust dated 7/26/2006, com sede 

em 8602 Silverado Trail, St. Helena 

California 94574 U.S.A.

N/076964

N/076965

N/076966

N/076967

N/076968

N/076969

N/076970

N/076971

2021/03/26

Modificação de 

sede

Dole Asia Holdings Pte. 

Ltd.

1 Wallich Street #32-01, Guoco Tower, 

Singapore 078881

N/079810 2021/04/14

Modificação de 

identidade

SHFL 

ENTERTAINMENT 

(AUSTRALASIA) 

PTY LIMITED 

Bally Technologies ANZ Pty Ltd

2021/04/14

Modificação de 

sede

Ba l l y Te c h n o l o g i e s 

ANZ Pty Ltd

4 Newington Road, Silverwater, New 

South Wales 2128, Australia

2021/04/14

Transmissão

SG Gaming ANZ Pty 

Ltd

SG Gaming, Inc., com sede em 6601 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 

89119 USA

2021/04/14

Modificação de 

identidade

Ba l l y Te c h n o l o g i e s 

ANZ Pty Ltd

SG Gaming ANZ Pty Ltd

N/080299

N/080300

N/080301

N/080302

N/086383

N/086384

2021/04/09

Modificação de 

sede

Bread N Butter Limited 23/F, Pat Tat Industrial Building, 1 Pat 

Tat Street, San Po Kong, Kowloon, 

Hong Kong

N/080339 2021/04/14

Modificação de 

identidade

SEGA LIVE 

CREATION Inc.

CA Sega Joypolis Ltd.

2021/04/14

Modificação de 

sede

CA Sega Joypolis Ltd. 2-13-8 Higashiooi, Shinagawa-ku, 

Tokyo, Japan

N/080716 2021/03/31

Transmissão por 

fusão

Lina International Inc. LINA INTERNATIONAL 2010 INC., 

com sede em P.O. Box 3340, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/081647

N/081648

N/081649

N/081650

N/081651

2021/04/09

Modificação de 

sede

MSGM S.R.L. Viale Umbria 36, 20135 Milano, Italy

N/083437 2021/04/09

Modificação de 

sede

B r i t i s h  A m e r i c a n 

Tobacco (Brands) Inc.

251 Litt le Fal ls Drive, Suite 10 0, 

Wilmington, DE 19808-1674, U.S.A.

N/084180

N/084181

N/084182

N/084183

N/084184

N/084185

N/084186

N/084187

2021/04/01

Modificação de 

sede

KOREA GINSENG 

CORP.

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

Republic of Korea

N/087500 2021/04/01

Modificação de 

sede

SAINT-GOBAIN 

PLACO

Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris, 

92400 Courbevoie, France

N/090793

N/090794

N/090795

N/090796

N/090797

N/090798

2021/04/08

Modificação de 

identidade

LIXIL GROUP 

CORPORATION

LIXIL Corporation

N/094353

N/094354

N/094355

N/095393

N/104935

N/104936

N/104937

N/104938

N/118354

N/118355

N/118356

N/118357

N/118358

2021/04/09

Modificação de 

sede

Uber Technologies, Inc. 1515 3rd Street, San Francisco, 

California 94158, United States of 

America

N/105177 2021/04/01

Modificação de 

sede

FONG KUOK HONG

3 1 A

N/111735 2021/04/14

Transmissão

Merck KGaA Allergopharma GmbH & Co. KG, com 

sede em Hermann-Körner-Stra e 52, 

21465 Reinbek, Germany

N/118692

N/118693

N/118694

N/118695

N/118696

N/118697

N/118698

N/118699

N/118700

N/118701

2021/04/08

Transmissão por 

fusão

Magic Production 

Group (M.P.G.) S.A.

FERRERO TRADING LUX S.A., 

com sede em 16, Route de Trèves, 

L-2633 Senningerberg, Luxembourg

N/124279

N/124280

N/124281

N/124282

2021/03/26

Modificação de 

sede IPPAN SHADAN 

HOJIN NIHON 

SHINJU SHINKOKAI 

doing business as 

JAPAN PEARL 

PROMOTION 

SOCIETY

1

11 8

11-8, 1-Chome, Nihonbashikayabacho, 

Chuo-Ku, Tokyo, Japan
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/132873

N/132874

N/132875

N/132876

N/132877

N/132878

N/132879

N/132880

N/132881

2021/04/09

Modificação de 

sede SOFTBANK 

ROBOTICS GROUP 

CORP.

1-7-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105- 

-7537, Japan

N/132963 2021/04/14

Transmissão

FIRST CABIN INC. FIRST CABIN HD CO., LTD., com 

sede em 4-3-17 Shinjuku, Shinjuku-ku, 

Tokyo, Japan

N/135461

N/135462

2021/04/14

Modificação de 

sede

Clarke, Murray Colin 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

N/141737

N/141738

N/141739

N/141740

N/141741

N/141742

N/141743

N/141744

N/141745

N/146648

N/146649

N/146650

N/146651

N/148276

2021/04/09

Modificação de 

sede

S o f t B a n k Ro b o t i c s 

Group Corp.

1-7-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105- 

-7537, Japan

N/146155

N/146156

N/150523

N/150526

N/151075

N/151080

N/153703

N/154998

N/155568

N/158191

N/158223

N/158224

N/158257

N/162492

N/163603

2021/04/01

Modificação de 

identidade

BA L LY GA M I N G, 

INC.

SG Gaming, Inc.

N/151561

N/151562

2021/04/09

Modificação de 

sede

S o f t B a n k Ro b o t i c s 

Corp.

1-7-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105- 

-7537, Japan

N/154993 2021/03/26

Modificação de 

sede Power Construct ion 

Corporation of China

22 2

18

F18, Building 2, No. 22 Chegongzhuang 

West Road, Haidian District, Beijing, 

P.R.China

N/178679 2021/04/01

Modificação de 

sede

405 26

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente Classe

N/172849 2021/04/01

NG KA YUI

45
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Renúncia parcial

N.º
Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/161964 2021/04/07 LOUIS VUITTON MALLETIER anos para o chão em vinil;...  

N/161965 2021/04/07 LOUIS VUITTON MALLETIER revestimentos para pavimentos; 

tapetes;...

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/018447 2021/04/08

N/018448 2021/04/08

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/123616 2021/04/12 Multi Access Limited 30 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/175031 2021/03/08 CATHAY GROUP LIMITED Cathay Pacific Airways Limited

N/175032 2021/03/08 CATHAY GROUP LIMITED Cathay Pacific Airways Limited

N/175534 2021/04/01

N/175535 2021/04/01

N/175846 2021/04/07

Sany Group Co., LTD.

Daimler AG

N/176005 2021/04/07 In-N-Out Burger

N/176006 2021/04/07 In-N-Out Burgers

N/176007 2021/04/07 In-N-Out Burgers

N/176008 2021/04/07 In-N-Out Burgers

N/176569 2021/04/07 LÖWENBRÄU AKTIENGESELLSCHAFT
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N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/178008 2021/04/01 Associação dos Advogados de Macau

N/178009 2021/04/01 Associação dos Advogados de Macau

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002138 2021/04/08 2021/04/08 TCS John Huxley Europe Limited

D/002139 2021/04/08 2021/04/08 TCS John Huxley Europe Limited

D/002140 2021/04/08 2021/04/08 TCS John Huxley Europe Limited

D/002413 2021/04/08 2021/04/08

DONGGUAN KAMTAI FOODS CO., LTD.

D/002432 2021/04/08 2021/04/08

SAVE THE DUCK S.P.A.

D/002433 2021/04/08 2021/04/08

SAVE THE DUCK S.P.A.

D/002528 2021/04/08 2021/04/08 FERRARI S.p.A.

D/002529 2021/04/08 2021/04/08 FERRARI S.p.A.

D/002531 2021/04/08 2021/04/08 ELC MANAGEMENT LLC

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002106 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002107 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002108 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002109 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002110 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002112 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002113 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002114 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002115 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002116 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002117 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002118 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002119 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002120 2021/04/09 173 a 9 1 f 168 86 1 a

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o art.º 168.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 86.º

D/002346 2021/04/09

Shenzhen Conex Intelligent 

Technology Co., Ltd.

173 a b 9 1 e 219 1

Alíneas a) e b) do art.º 173.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º e n.º 1 do art.º 219

Recusa de Pedidos de Registo

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002206 2021/04/09

LEONG HOU WAI

9 1 e 164 2 4

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o n.º 2 e n.º 4 do 

art.º 164.º

D/002209 2021/04/09

LEONG HOU WAI

9 1 e 164 2 4

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o n.º 2 e n.º 4 do 

art.º 164.º

D/002281 2021/04/09 Dallmeier electronic GmbH 

& Co. KG

9 1 e 164 2 4

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o n.º 2 e n.º 4 do 

art.º 164.º

D/002286 2021/04/09 Dallmeier electronic GmbH 

& Co. KG

9 1 e 164 2 4

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o n.º 2 e n.º 4 do 

art.º 164.º

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.
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[21]  N.º : J/004630

[22]  Data de pedido : 2021/01/05

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

117 2

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202011099564. 7

Data de pedido 2020/10/14 N.º de anúncio CN 

112297889A 2021/02/02

[51]  Classificação : B60L53/00, B60L58/10, B60L3/00, 

H02J7/00

[54]  Título : 

 Método de gestão de carregamento, sistema e bateria 

recarregável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004751

[22]  Data de pedido : 2021/03/12

[71]  Requerente : 

 MEIKO MASCHINENBAU GMBH & CO. KG

  Endereço : Englerstraße 3, 77652 Offenburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980054949.0

Data de pedido 2019/08/19 N.º de anúncio CN 

112584732A 2021/03/30

[51]  Classificação : A47L15/24

[54]  Título : 

 Sistema de limpeza e método de limpeza para artigos a 

serem limpos.

[57]  Resumo : 110

112 110

a 114

116

116

112 118 b

112 144

144 a. 146

112 b.

148 112

114 c. 150

112 146

148 d. 152

112

150 112

146 148

152

148

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/08/22  Alemanha

N.º 102018214167.3

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.
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Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004637

[22]  Data de pedido : 2021/01/07

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 SULLSTAR TECHNOLOGIES, INC.

  Endereço : 3310 Los Nogales Road, Simi Valley, 

California 93063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : W  SU LLI VA N, 

ROBERT W.,  WA NG, KUA N Y U,  

HUNG, WEN-LUNG

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710294103.7

Data de pedido 2017/04/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108789194B 2020/10/13

[51]  Classificação : B25B5/00 , B25B5/16

[54]  Título : 

 Ferramenta de alicate de aperto e mecanismo de limi-

tação ajustável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004648

[22]  Data de pedido : 2021/01/15

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 Genmab A/S

  Endereço : Kalvebod Brygge 43, 1560 Copenha-

gen V, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : M. , Y. , J. , 

P.P. , J. , M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710164800.0

Data de pedido 2006/03/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 107033243B 2020/12/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P35/00, G01N33/68, G01N33/569

[54]  Título : CD38

 Anticorpos contra CD38 destinados ao tratamento de 

mieloma múltiplo.

[57]  Resumo : CD38

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2005/03/23  Dinamarca

N.º PA200500429

 2005/04/01  Estados Unidos da América

N.º US60/667579

 2005/07/01  Estados Unidos da América

N.º US60/696163

 2005/10/20  Estados Unidos da América

N.º US60/728561

[21]  N.º : J/004666

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A. , S.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710583301.5

Data de pedido 2014/04/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107293304B 2021/01/05

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para comprimir e descomprimir 

representações <<ambisonics>> de ordem superior.

[57]  Resumo : 
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HOA

HOA HOA

HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/04/29  União Euro-

peia N.º 13305558.2

[21]  N.º : J/004683

[22]  Data de pedido : 2021/02/02

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 4D

 4D Pharma Research Limited

  Endereço : Life Sciences Innovation Building, 

Cornhill Road, Aberdeen, Aberdeenshire AB25 2ZS, 

the United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680066772.2

Data de pedido 2016/11/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108513545B 2020/11/03

[51]  Classificação : C12N1/00, A61K35/744, A61P35/00

[54]  Título : 

 Composições compreendendo cepas bacterianas.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/11/20  Reino Unido

N.º 1520502.4

 2016/03/23  Reino Unido N.º 1604924.9

[21]  N.º : J/004705

[22]  Data de pedido : 2021/02/11

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 218

C36-2F

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680045855.3

Data de pedido 2016/08/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 108135881B 2020/11/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31 /4 0 ,  A61P 35/0 0 , 

A61P37/02, A61P9/00

[54]  Título : 

 Conjugado de droga multi-ligante e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

(payload)

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/08/11  China

N.º 201510489556.6

 2015/08/11  China N.º 201510489560.2

[21]  N.º : J/004720

[22]  Data de pedido : 2021/02/25

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 1052

712 518000

 712, 7/F, Haixiang Plaza, No. 1052 Nanhai Avenue, 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  WU, Lingyun,  LUO, 

Ping,  PENG, Zhanglin,  REN, Jiamin, 

 ZHANG, Ruimao,  WANG, Xinjiang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810607823.9

Data de pedido 2018/06/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 108984618B 2021/02/02

[51]  Classificação : G06F16/9535, G06F16/955

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de dados, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento 

legível por computador.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/004726

[22]  Data de pedido : 2021/03/02

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911228558.4

Data de pedido 2019/09/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 111031317B 2020/12/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/176, H04N19/182, 

H04N19/139, H04N19/513

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação, dispositivo e 

equipamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004727

[22]  Data de pedido : 2021/03/04

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : -

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : U , G , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710177355.1

Data de pedido 2013/07/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 107082810B 2020/12/25

[51]  Classificação : C07K16/44, A61K39/395

[54]  Título : 

 Anticorpos anti-teofilina e métodos de uso.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/04  União Euro-

peia N.º 12174958.4

[21]  N.º : J/004728

[22]  Data de pedido : 2021/03/04

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 PURACLENZ LLC

  Endereço : 30 Butler Lane, New Canaan, CT 

06840, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680039959.3

Data de pedido 2016/07/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 107847630B 2021/01/29

[51]  Classificação : A61L9/20

[54]  Título : 

 Sistema central de reacção do agente de purificação 

fotocatalítica.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/189,600

[21]  N.º : J/004730

[22]  Data de pedido : 2021/03/04

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

  Endereç o : 1

960-8161

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880038357.5

Data de pedido 2018/07/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 110719897B 2021/01/12

[51]  Classificação : C03C13/00

[54]  Título : 

 Composição de vidro para fibra de vidro, composição 

de resina reforçada com fibra de vidro usando o mesmo.

[57]  Resu mo : 

52.0 59.5 SiO2 17.5 25.5

B2O3 9.0 14.0 Al2O3 0.5 6.0

SrO 1.0 5.0 MgO 1.0 5.0

CaO 0.1 2.5 F2

Cl2

[30]  Pr ior idade : 2017/09/08  Japão

N.º 2017-173114

[21]  N.º : J/004731

[22]  Data de pedido : 2021/03/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811141352.3

Data de pedido 2018/09/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109389069B 2021/01/05

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para a determinação do ponto de 

observação, dispositivo electrónico e meio de armaze-

namento do computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004732

[22]  Data de pedido : 2021/03/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911364664.5

Data de pedido 2019/12/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 111061215B 2021/01/22

[51]  Classificação : G05B19/19

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para controlar o robô para se li-

vrar da encrenca e robôs.



6954     18   2021  5  5 

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004733

[22]  Data de pedido : 2021/03/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-HongKong Modern Service Industry Coo-

peration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710862046.8

Data de pedido 2017/09/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108234591B 2021/01/05

[51]  Classificação : H04L29/08, G06K9/00

[54]  Título : 

 Método de recomendação e dispositivo de dados de 

conteúdo com base no dispositivo de verificação de 

identidade e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004734

[22]  Data de pedido : 2021/03/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , S , G , 

A M , Z K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066726.8

Data de pedido 2015/12/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 107001295B 2021/02/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D261/08, C07D413/12, 

A61K31/42, A61K31/422, A61P31/04

[54]  Título : LpxC

 Compostos de ácido hidroxâmico isoxazol como inibi-

dores de LpxC.

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/092,402

[21]  N.º : J/004736

[22]  Data de pedido : 2021/03/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 2-1-2, Oyodokita, Kita-ku, Osaka-shi, 

Osaka 5318511 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  FUJITA, Takeshi,  

ONISHI, Isamu,  ADACHI, Yoichi,  
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SUZUKI, Go,  KAMAYA, Kazuyuki

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780006095.X

Data de pedido 2017/01/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 108463524B 2021/01/01

[51]  Classificação : C09D5/33, C09D7/62, C09D133/10, 

C09D167/00, C09D139/06, C09D129/04, C09D133/12, 

C09D175/14, C09D163/10, C09D167/06, C09C1/00, 

C09C1/62, C09C3/06

[54]  Título : 

 Composição de revestimento reflexivo infravermelho.

[57]  Resumo : 

1 2

5 15nm

250 980nm r

N / 4r ±20nm N 1 2 3

1μ m

10

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/01/13  Japão

N.º 2016-004714

[21]  N.º : J/004737

[22]  Data de pedido : 2021/03/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680014139.9

Data de pedido 2016/03/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 107427717B 2021/01/22

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Sistema e método para a gestão de baralhos de cartas 

de jogo.

[57]  Resumo : 

7 10

2 I D 4

10

2 I D 4

ID 4 10

2 ID 4 2 ID

4

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/03/07  Japão

N.º 2015-061631

[21]  N.º : J/004738

[22]  Data de pedido : 2021/03/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610124726.5

Data de pedido 2016/03/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 105935490B 2021/02/05

[51]  Classificação : A63F1/06, A63F1/02, A63F1/14

[54]  Título : 

 Sistema e método para a gestão de pacotes de cartas 

de jogo.

[57]  Resumo : 

7 10

2 I D 4

10 2 I D

4 ID 4

10 2 ID 4

ID 4
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/03/07  Japão

N.º 2015-061631

[21]  N.º : J/004739

[22]  Data de pedido : 2021/03/08

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESE-

ARCH

  Endereço : (Bojeong-dong) 93, Ihyeon-ro 30beon-

-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

, , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580078235.5

Data de pedido 2015/12/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 107428838B 2021/01/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/38 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, C12N15/63, A61P7/04

[54]  Título : TFPI

 Novos anticorpos que se ligam a TFPI e as composi-

ções que contêm o mesmo.

[57]  Resumo : 

(T F PI)

T F PI T F PI

A B

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/25  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0026555

 2015/09/24  C oreia do Su l N.º 10-2015-

0135761

[21]  N.º : J/004740

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 Mackay Memorial Hospital

  Endereço : No.92, Sec. 2, Zhongshan N Rd., 

Zhongshan District, Taipei City 104, Taiwan, China

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580076909.8

Data de pedido 2015/02/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 107428805B 2021/01/08

[51]  Classificação : C07K14/00, A61K38/16, A61P27/02

[54]  Título : 

 Peptídeos sintéticos curtos e seu uso para o tratamento 

e/ou prevenção de olho seco.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004741

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 Mackay Memorial Hospital

  Endereço : No.92, Sec. 2, Zhongshan N Rd., 

Zhongshan District, Taipei City 104, Taiwan, China

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680024262.9

Data de pedido 2016/04/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107614512B 2021/01/08

[51]  Classificação : C07K7/06, A61K38/08, A61P19/06, 

A61P 21/0 4, A61P 25/0 0, A61P 25/16 , A61P 3/10, 

A61P33/02 , A61P35/0 0, A61P37/06, A61P37/08, 

A61P9/0 0, A61P11/0 6 , A61P 27/0 6 , A61P31/12 , 

A61P 7/ 0 6 ,  A61P 9/14 ,  A61P 2 7/ 0 2 ,  A61P 2 7/ 0 4 , 

A61P 31 /10 ,  A61P 1 / 0 4 ,  A61P 1 /16 ,  A61P 31 / 0 4 , 
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A61P17/10, A61P29/0 0, A61P31/0 0, A61P35/04, 

A61P11/0 0, A61P17/0 0, A61P 21/0 0, A61P 9/10, 

A61P1/0 0, A61P17/0 6 , A61P19/02 , A61P 25/28 , 

A61P35/02

[54]  Título : 

 Peptídeos sintéticos curtos para o tratamento e/ou pre-

venção de doenças autoimunes e inflamatórias.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/152,980

[21]  N.º : J/004742

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 SHINICHIROU NAKAISHI

  Endereço : 6-7-20 Tokiwadaira Matsudo-Shi Chi-

ba 270-2261 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910176106.X

Data de pedido 2014/09/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 110072178B 2020/12/29

[51]  Classificação : H04R9/04, H04R9/02

[54]  Título : 

 Altifalante auxiliar para pessoas com deficiência audi-

tiva.

[57]  Resu mo : 

124 148

199 199

121 199

124 121

124 121

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2013/09/09  Japão

N.º 2013-185848

[21]  N.º : J/004744

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 AETERNA ZENTARIS GMBH

  Endereço : Weismuellerstrasse 50, 60314 Frank-

furt Am Main, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : T , M , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610034535.X

Data de pedido 2016/01/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 105950690B 2020/12/29

[51]  Classificação : C07H15/252

[54]  Títu lo : N-Fmoc-

-14-O-

 Processo enzimático para a preparação regiosseletiva 

de monoésteres de ácido <<N-Fmoc-doxorubicin-14-

-O-dicarboxylic>>.

[57]  Resumo : N-Fmoc-

N-Fmoc- -14-O-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/19  União Euro-

peia N.º 15000132

[21]  N.º : J/004745

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 FREDAX AB

  Endereço : Jonkopingsgatan 83, SE-25250 Helsin-

gborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : P O V , A T , S-E

, U J , K
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480072422.8

Data de pedido 2014/11/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 105980404B 2021/01/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/0 0 ,  A61K 51/10 , 

C07K16/40, A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : -2

 Anticorpos anti-calicreína-2 humanizados.

[57]  Resumo : -2 hK2

a

SEQ ID NO:1 SEQ ID NO:2 SEQ ID NO:3

b SEQ ID NO:4

SEQ ID NO:5 SEQ ID NO:6

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/19  Reino Unido

N.º 1320408.6

 2014/02/05  Reino Unido N.º 1401973.1

[21]  N.º : J/004746

[22]  Data de pedido : 2021/03/09

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811171470.9

Data de pedido 2013/10/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 109257623B 2021/02/12

[51]  C la s s i f i c aç ão : H04N21/2343, H04N21/235, 

H04N19/31

[54]  Título : 

 Método para descodificar imagens e dispositivo elec-

trónico para descodificar imagens.

[57]  Resumo : 

ST SA

stsa grouping_

type STSA STSA

STSA STSA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/10/02  Estados Unidos 

da América N.º 13/633,784

[21]  N.º : J/004748

[22]  Data de pedido : 2021/03/10

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 

421

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510424376.X

Data de pedido 2015/07/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 106349298B 2021/02/09

[51]  Classificação : C07H3/06, C07H1/00, C08B37/04, 

A61K31/702, A61K31/715, A61P25/20

[54]  Título : 

 Aplicação de oligossacarídeo de algina e seus deriva-

dos na melhoria do distúrbio do sono.

[57]  Resumo : 

-D- 1 4

1

[21]  N.º : J/004749

[22]  Data de pedido : 2021/03/10

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , , -

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680062263.2
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Data de pedido 2016/11/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 108137555B 2021/02/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, A61K31/404, 

A61K31/44, A61K31/506, C07D403/14, C07D409/14, 

A61P25/00, A61P25/18

[54]  Título : CNS -2-

 Derivados de <<indolin-2-one>> úteis para o trata-

mento de distúrbios do SNC.

[57]  Resumo : I -2-

A I I N

R
1

S O 2 S O 2NR
4
R

5
S O 2

S- S O 2- -1- R
4

R
5

CH2 2OCH3

A-R
1

A

I I I R
2

R
3

n 1 2 X N N
+
O

-
C H

-CH2- CNS

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/06  União Euro-

peia N.º 15193437.9

[21]  N.º : J/004750

[22]  Data de pedido : 2021/03/11

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

  Endereço : 

8 5

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011274810.8

Data de pedido 2020/11/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 112079934B 2021/01/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  C12N15/12 , 

C12N15/85, C12N5/10, A61K39/0 0, A61P35/0 0, 

A61P35/02

[54]  Título : CD19

 Receptor de antígeno quimérico direccionado a CD19 

e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

SEQ ID NO.1

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/12/17  C h i na

N.º 201911301518.8

[21]  N.º : J/004752

[22]  Data de pedido : 2021/03/12

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F.A.K.M. , L.H.C. , 

J.M.C. , A.J. , M.P.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710899077.0

Data de pedido 2017/04/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 107595790B 2021/01/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/ 2 0 ,  A61K 31/519, 

A61K47/38, A61K47/04, A61K47/26, A61K47/02, 

A61K47/32, A61K47/12, A61P9/10, A61J1/00, A61J1/03

[54]  Título : 

 Comprimido de desintegração oral.

[57]  Resumo : 

1S,2S,3R,5S -3- 7-

1R,2S -2- 3,4- -5-

-3H- 1,2,3 - 4,5-d -3- -5- 2-

-1,2-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/04/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/325584

[21]  N.º : J/004753

[22]  Data de pedido : 2021/03/12

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden
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  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F.A.K.M. , L.H.C. , 

J.M.C. , A.J. , M.P.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710898954.2

Data de pedido 2017/04/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 107595789B 2021/01/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/ 2 0 ,  A61K 31/519, 

A61K47/38, A61K47/04, A61K47/26, A61K47/02, 

A61K47/32, A61K47/12, A61P9/10

[54]  Título : 

 Comprimido de desintegração oral.

[57]  Resumo : 

1S,2S,3R,5S -3- 7-

1R,2S -2- 3,4- -5-

-3H- 1,2,3 - 4,5-d -3- -5- 2-

-1,2-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/04/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/325584

[21]  N.º : J/004754

[22]  Data de pedido : 2021/03/12

[24]  Data de despacho : 2021/04/13

[73]  Titular : 

 ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED

  Endereço : Connaught House, 1 Burl ington 

Road, Dublin 4, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

[72]  Inventor : P , M , E , 

D , M , S M , K , G

, B , R , T , E P

, M L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580055491.2

Data de pedido 2015/08/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 106794251B 2020/12/29

[51]  Classificação : A61K45/06, A61K9/14, A61K47/26, 

A61K31/496, A61P25/18, A61P25/24, A61P25/22

[54]  Título : 

 Composições de pró-drogas de <<aripiprazole>>.

[57]  R e s u m o : a

1000n m Dv50

b

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/18  União Euro-

peia N.º 14181328.7

 2014/08/18  Estados Unidos da América

N.º 62/038,665

Protecção de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001633

[22]  Data de pedido : 2019/12/06

[71]  Requerente : 

 CASHMALLOW CO., LTD.

  Endereço : 21,4 17

( Hub ) 04147

 (Gongdeok-dong, Seoul Startup Hub Main Bldg.), 417-

ho, 21, Baekbeom-ro 31-gil, Mapo-gu, Seoul 04147, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor :  YUN, Hyeong Un

[51]  Classificação : G06Q40/02

[54]  Título : 

 Método e sistema de prestação de serviço de câmbio 

usando remessas para o exterior.
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[57]  Resumo : 

a

b

c

d

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/10/23  Coreia do Sul

N.º 10-2019-0132115

[21]  N.º : I/001710

  N.º de pedido inicial : I/001225

[22]  Data de pedido : 2013/07/23

[71]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 

NV 89109, the United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Andrew MacDonald, Kelvin Morin, 

Wayne Stevens

[51]  Classificação : A63F9/04

[54]  Título : 

 Equipamento utilizado para simular jogos de azar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/07/17  Estados Unidos 

da América N.º 61/847485

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001598 2021/04/13 P&P

HANKOOK P&P CO. LTD.

98 9 1 a 61 9 1 f

Art.º 98.º, e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º, e conjugado 

com a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º
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Protecção de Patente de Utilidade

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000249 2021/04/13 124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/162669 2020 6 17

25

Concessao parcial e recusa parcial 

(B.O. da R.A.E.M. n.º 25, II Série, de 

17 de Junho de 2020)

214 2 a 216 214 2 a 216
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