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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

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/176360

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações para higie-

ne pessoal não-medicinais; dentífricos não-medicinais; 

produtos de perfumaria, óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e ras-

par; fragrâncias; óleos aromáticos; sabões; geles e sais 

de banho; produtos de maquilhagem; preparações 

para o cuidado da pele; preparações para o cuidado 

dos cabelos; preparações para o cuidado das unhas; ta-

tuagens temporárias, sprays e artigos cosméticos para 

aplicar tatuagens temporárias (artigos cosméticos do 

estilo stencils), sendo todos para uso e fins cosméticos; 

motivos decorativos e cosméticos decorativos na for-

ma de enfeites de cristal para a pele, sendo todos para 

uso e fins cosméticos; vernizes para as unhas; brilho 

para as unhas; autocolantes para arte de unhas; porta-

-batons e estojos para batom; estojos contendo maqui-

lhagem compacta e produtos cosméticos; maquilhagem 

compacta e produtos cosméticos para estojos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176362

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

para investigação, de navegação, geodésicos, fotográ-

ficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, de medição, de sinalização, de detecção, de teste, 

de inspecção, de salvamento e de ensino; aparelhos e 

instrumentos para a condução, distribuição, transfor-

mação, acumulação, regulação ou controlo da distri-

buição ou uso da electricidade; aparelhos e instrumen-

tos para a gravação, transmissão, reprodução ou pro-

cessamento de som, imagens ou dados; conteúdos de 

média descarregáveis, software, suportes de armaze-
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namento e de gravação digitais ou analógicos virgens; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, dispositivos de cálculo; computadores e 

periféricos informáticos; fatos de mergulhador, más-

caras para mergulhadores, tampões de ouvidos para o 

mergulho, clipes nasais para mergulho e natação, luvas 

para mergulho, aparelhos de respiração para a natação 

subaquática; dispositivos de extinção de fogo; óculos e 

armações de óculos; lentes, nomeadamente, lentes óp-

ticas, lupas, oftálmicas, fotográficas e oculares; óculos 

de sol; auriculares; auscultadores; colunas alto-falan-

tes; computadores; dispositivos electrónicos manuais, 

nomeadamente computadores portáteis; dispositivos 

electrónicos multifunções para a recepção, armazena-

mento e/ou transmissão de dados e mensagens; telemó-

veis; câmaras; câmaras de vídeo; ficheiros de música 

descarregáveis; gravações de áudio e vídeo contendo 

música e espectáculos artísticos; unidades de disco 

amovível [flash drives]; canetas eletrónicas para uso 

com ecrãs tácteis; tripés para binóculos, telescópios e 

miras telescópicas; adaptadores de tripé para binócu-

los e miras telescópicas; placas de tripé para binóculos 

e miras telescópicas; espelhos [óptica]; prismas [óptica]; 

binóculos; binóculos de teatro; telescópios; miras te-

lescópicas; lupas; frontofocómetro; aparelhos ópticos 

de todos os tipos; colimadores; miras telescópicas para 

espingardas; oculares; dispositivos de comunicação 

eletrónica digital de usar no corpo; instrumentos de 

posicionamento global; relógios inteligentes; pulseiras 

de relógios que comunicam dados para outros disposi-

tivos electrónicos; óculos inteligentes (smart glasses); 

smartbands; anéis inteligentes; vestuário inteligente; 

pulseiras com a capacidade de ligação (instrumen-

tos de medição); contadores de calorias; gravadores 

electrónicos de frequência cardíaca [não sendo para 

uso médico]; podómetros; altímetros; dispositivos de 

armazenamento de dados compatíveis com USB; car-

regadores de baterias; conjuntos de baterias portáteis; 

acessórios, peças, componentes, e sacos, estojos e 

capas para todos os produtos anteriormente mencio-

nados; estojos especiais para aparelhos e instrumentos 

fotográficos; ímanes de cristais; capacetes de protec-

ção para desporto; triângulos de pré-sinalização para 

veículos, reflectores para a segurança na estrada, no-

meadamente painéis de sinalização e sinais de trânsito 

reflectores, faixas reflectoras e vestuário reflector para 

a segurança dos peões.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176363

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de ilumina-

ção, aquecimento, refrigeração, produção de vapor, 

cozedura, secagem, ventilação, distribuição de água 

e para fins sanitários; lustres e decorações de lustre; 

lustres pendentes; partes de lustres em vidro ou cristal; 

aparelhos de iluminação; equipamentos de iluminação; 

lâmpadas; painéis de iluminação; candelabros eléctri-

cos; reflectores e luzes para veículos; aparelhos para 

banhos; lava-louças; pulverizadores para lava-loiças 

(acessórios de canalização); torneiras; manípulos de 

torneiras.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176364

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais precisos e as suas ligas; jóias, 

pedras preciosas e semi-preciosas; instrumentos de 

relojoaria e cronométricos; diademas; adornos em me-
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tais preciosos (joalharia) para os cabelos; cabochões; 

pedras preciosas sintéticas; imitações de pedras pre-

ciosas; cabochões (joalharia); joalharia de vidro, cabo-

chões (joalharia) feitos de vidro facetado, cortado ou 

moldado; adereços [bijutaria]; ímanes para serem usa-

dos como joalharia; colares [joalharia]; brincos de ore-

lhas; pulseiras; anéis [joalharia]; broches; braceletes; 

amuletos em jóias; amuletos decorativos para porta-

-chaves; pingentes (artigos de joalharia); correntes em 

metais preciosos e semi-preciosos; cintos de correias 

para serem usados como jóias; medalhões; botões de 

punho; alfinetes de gravatas e clipes para gravatas; 

molas para sapatos [joalharia]; molas para lenço de 

pescoço [joalharia]; medalhões; correntes para chaves; 

porta-chaves; jóias em vidro, pedras preciosas naturais 

ou artificiais, matérias plásticas, metais preciosos ou 

comuns para uso pessoal; missangas para fazer jóias; 

relógios e respetivas peças; pulseiras e correias de re-

lógios de pulso; estojos para relógios feitos à medida; 

estojos para jóias; caixas para jóias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176366

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações do couro; peles de 

animais; bagagens e sacos de mão; chapéus-de-chuva e 

chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e artigos de 

selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais; sacos; 

sacos de mão; pastas [marroquinaria] [porta-docu-

mentos]; carteiras de mão; bagagem, malas de viagem; 

malas e maletas de viagem; porta-moedas; carteiras; 

pequenos artigos em couro; bolsas de toucador; bolsas; 

pastas de transporte; bolsas cilíndricas, vendidas va-

zias, para viagem; sacos para livros; sacos de atletismo; 

mochilas; sacos para conjuntos de manicura vendidos 

vazios; sacos para as compras; bolsas para artigos de 

toilete; sacos para cosméticos; bolsas, vendidas vazias, 

para viagem; bolsas de feltro; argolas para chaves; por-

ta-cartões; maletas para documentos; vestuário para 

animais; açaimes; punhos para chapéus-de-chuva; es-

tojos de chapéus-de-chuva; etiquetas de endereço para 

bagagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176368

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios de mesa, cozinha e recipien-

tes; panelas e loiça; pentes e esponjas; escovas (excepto 

pincéis); materiais para o fabrico de escovas; artigos 

para limpeza; vidro em bruto ou semi-trabalhado (com 

excepção de vidro de construção); artigos de vidro, 

porcelana, e terracota; objectos decorativos em cris-

tal, faiança, cerâmica, vidro, porcelana; estatuetas; 

artigos para bar; vasos; vasos para flores; candelabros 

[castiçais]; candelabros; castiçais; arandelas; cerâmica 

em barro; pratos; jarros e recipientes térmicos; apoios 

para facas; artigos de mesa em vidro; canecas; taças; 

garrafas; jarros; decantadores; copos de vidro; cálices; 

saboneteiras [suportes]; utensílios para servir; potes; 

bacias [pias]; tabuleiros para servir; chaleiras; cafe-

teiras; suportes para bolos; potes; pires; escovas para 

o cabelo, escolas de maquilhagem e escovas para as 

unhas; saleiros e pimenteiros decorados com vidro; 

vaporizadores de perfume vazios; pauzinhos [utensílios 

de cozinha]; molas para a roupa; bases para copos, não 

sendo de papel e sem ser roupa de mesa; rolhas para 

garrafas em vidro; abre-garrafas; geladeiras para vi-

nhos portáteis; misturador para cocktails; saca-rolhas; 

baldes para gelo; suportes para guardanapos; anilhas 

para guardanapos; mealheiros não metálicos; toalhei-

ros [de barra e de aro]; tabuleiros para uso doméstico; 

panos para limpeza.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176369

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos de têxteis; roupa 

de uso doméstico; cortinados em têxteis ou plástico; te-

cidos para decorar interiores; tecidos; toalhas; tecidos 

em materiais têxteis para o fabrico de divisórias; roupa 

de banho; roupa de cama e cobertores; coberturas de 

cama; mantas; coberturas de mesa; revestimentos para 

mobiliário em matérias têxteis ou matérias plásticas; 

capas para almofadas; esteiras de mesa, sem ser em 

papel; guardanapos em matérias têxteis; estandartes 

(bandeiras) em matérias têxteis ou em plástico; bases 

(roupa de mesa); braçadeiras de cortinas em matérias 

têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176371

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas e bordados, laços, e fitas e la-

ços para retrosaria; botões, colchetes e ilhós, alfinetes 

e agulhas; flores artificiais; artigos decorativos para o 

cabelo; cabelo postiço; missangas sem ser para fazer 

joalharia; lantejoulas; lantejoulas e cristais de vidro e 

contas/cabeças de vidro (excepto para jóias) em forma 

de ornamentos nesta classe para fins de decoração; fi-

tas ornamentais; fitas decorativas; berloques decorati-

vos para artigos de óptica; pingentes decorativos para 

telemóveis; ornamentos nesta classe sendo remendos 

decorativas de tecido, fitas e diademas (bandoletes), 

botões, laços, penas e rendas, todos para fins decorati-

vos e de ornamentação; bandoletes; ganchos invisíveis 

para o cabelo; ornamentos para a cabeça; ornamentos 

para sapatos, não de metais preciosos; fivelas para 

cintos; fivelas; fechos para vestuário, bolsas, calçado e 

chapelaria; colchetes de gancho; orlas e debruns para 

vestuário, bolsas, calçado e chapelaria; bainhas para 

vestuário com jóias; braçadeiras; insígnias para vestuário, 

excepto em metais preciosos; broches [acessórios de 

vestuário]; guarnições [passamanaria].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/176375

[220]  Data de pedido : 2020/12/07

[730]  Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

  Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Lie-

chtenstein

  Nacionalidade :  Listenstainiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para o fornecimento de ali-

mentos e bebidas; alojamento temporário; provisão de 

alojamento temporário para uso comercial e residen-

cial; fornecimento de instalações para conferências 

e salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, roupa 

de mesa e artigos de vidro; serviços de restaurantes; 

serviços de bar; serviços de bar; serviços de clube noc-

turno e de bar de cocktails; serviços de cafés; serviços 

de catering; serviços de bares popup e restaurantes; 

organização de recepções de casamento [alimentos 

e bebidas]; organização de recepções de casamento 

[locais].
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  Listenstaine

N.º 2020-799

[210]  N.º : N/177185

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

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

零

切

車

陸

車 力 陸 車 陸 車

厨

3D

㩦

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177187

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

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 車

陸 路

車 車 行車

車 車 兩輪 車 車 兩輪

輪 車

脚
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177188

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

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

零

切

車

陸

車 力 陸 車 陸 車

厨

3D

㩦

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177190

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

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 車

陸 路

車 車 行車

車 車 兩輪 車 車 兩輪

輪 車

脚
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177191

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

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

零

切

車

陸

車 力 陸 車 陸 車

厨

3D

㩦

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177193

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

[730]  Requerente : 

 Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 17 1 3

 3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou 

Industrial Park, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 車 車

陸 路

車 車 行車

車 車 兩輪 車 車 兩輪

輪 車

脚

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178058

[220]  Data de pedido : 2021/01/13

[730]  Requerente : Breville Pty Limited

  Endereço : Ground Floor, Suite 2, 170-180 Bourke 

Road, Alexandria NSW 2015, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Aparelhos, electrodomésticos, ma-

quinarias e máquinas eléctricos para preparação de 

alimentos, limpeza, jardinagem, tosquia, cortagem, 

preparação de bebidas, máquinas electrodomésticas 

para aspiração, trituradoras, ferramentas, aparelhos 

eléctricos e os equipamentos para uso na cozinha; 

processadores de alimentos (de cozinha); amoladores 

(máquinas) e trituradores eléctricos de alimentos, mo-

edores de café acionados eletricamente, e moinhos de 

especiarias eléctricos; misturadores, incluindo mistu-

radores eléctricos e misturadores (varinhas) eléctricos 

(stab mixers); moinhos (máquinas), incluindo moinhos 

de café eléctricos e moinhos de pimenta eléctricos; ex-

tractores de sumo eléctricos, incluindo espremedores 

de citrinos; aparelhos electromecânicos para prepara-

ção de bebidas, incluindo máquinas para fazer bebidas 

gasosas; máquinas para fazer sobremesas para uso do-

méstico ou para tratamento e preparação de alimentos; 

máquinas para picar gelo; liquidificadores eléctricos, 

incluindo liquidificadores domésticos, liquidificadores 

para alimentos e liquidificadores para líquidos; liqui-

dificadores eléctricos portáteis, máquinas para cortar 

e para fatiar, incluindo facas eléctricas; máquinas de 

selagem de sacos; aspiradores eléctricos, incluindo 

aspiradores de líquidos e sólidos, aspiradores domésti-

cos, e aspiradores eléctricos manuais; aspiradores para 

uso doméstico; aspiradores; aparelhos eléctricos para 

limpar (aspirar) pavimentos; máquinas eléctricas para 

limpar tapetes (aspirar); sacos para aspiradores; filtros 

e sistemas de filtração para aspiradores; tubos de aspi-

radores; aspiradores portáteis; aspiradores de líquidos 

e sólidos; instrumentos de aspiração (eléctricos); e 

partes, peças, componentes e acessórios nesta classe 

para os artigos atrás referidos, máquinas e máquinas-

-ferramentas, extratores eléctricos de sumo, máquinas 

para fazer sumos de fruta; máquinas para fazer sumos 

de vegetais; máquinas de extração de sumos, máquinas 

para fazer batidos, aparelhos, ferramentas, máquinas e 

equipamentos domésticos eléctricos (para uso domés-

tico ou para tratamento e preparação de alimentos); 

electrodomésticos, ferramentas, aparelhos e equipa-

mentos para operação de cozinha (para uso doméstico 

ou para tratamento e preparação de alimentos); apa-

relhos de cozinha e de preparação de alimentos; espu-

madores de leite eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178059

[220]  Data de pedido : 2021/01/13

[730]  Requerente : Breville Pty Limited

  Endereço : Ground Floor, Suite 2, 170-180 Bourke 

Road, Alexandria NSW 2015, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Electrodomésticos, aparelhos, equipa-

mentos e instalações para processamento de ar, aque-

cimento, arrefecimento, secagem, geração de vapor, 

cozinhar, iluminação, refrigeração, ventilação e abas-

tecimento de água incluídos nesta classe; máquinas de 

café e de café expresso, incluindo máquinas para fazer 

café, capuchino e café expresso, cafeteiras de gota a 

gota eléctricas, percoladores, potes e filtros para café; 

aparelhos para torrefação de café e cafeteiras para 

preparar café, incluindo aparelhos para filtrar e para 

preparar café, cafeteiras para preparar café eléctricas, 

filtros para café eléctricos, percoladores para café 

eléctricos, potes para café eléctricos, e potes para café 

eléctricos com percoladores incorporados, tudo para 

usos domésticos ou profissionais; aparelhos operados 

electricamente para fazer café, incluindo aparelhos 

para infusão de café e aparelhos para fazer bebidas 

à base de café; aparelhos eléctricos para preparação 

de chá; aparelhos de aquecimento a água quente, in-

cluindo chaleiras, jarras ou urnas eléctricas, aparelhos 

eléctricos de aquecimento de água para fazer bebidas, 

e aparelhos para o abastecimento de água quente cor-

rente; aparelhos de produção de vapor, incluindo va-

rinhas de vapor para espumar leite, postos de vapor, e 

vaporizadores para vestuário; aparelhos não-eléctricos 

para a preparação (aquecimento) de bebidas, incluindo 

para fazer café; torradeiras, incluindo fornos para tos-

tar e torradeiras com grelhadores; tostadeiras e pren-

sas eléctricas para fazer sanduíches, incluindo sandui-

cheiras (jaffle cookers); máquinas para cozer (fornos), 

incluindo fornos de padaria; máquinas de fazer pão; 

aparelhos de cozedura eléctricos, incluindo fogões, 

utensílios, placas para cozinhar encastradas, fornos 
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de bancadas de superfícies, aparelhos para cozinhar 

alimentos a vapor, grelhadores, aparelhos a micro-

-ondas de cozinha e fornos, e placas aquecedoras (hot 

plates); aparelhos para cozer arroz; panelas para cozer 

lentamente (eléctricas); panelas de pressão (eléctricas); 

caçarolas, frigideiras, woks, sertãs e chapas grelhado-

ras eléctricas; caçarolas de pressão (eléctricas); apare-

lhos para fritar, incluindo fritadeiras e utensílios para 

fritar eléctricos; máquinas para fazer gofres (waffles) 

e gaufriers (ferros para gofres) eléctricas; aparelhos 

para cozinhar ovos; máquinas para fazer sobremesa 

congelada; máquinas para fazer gelados; máquinas de 

fazer pipocas, refrigeradores de líquidos, incluindo re-

frigeradores de água e refrigeradores de vinho; grelhas 

e fornos para churrasco eléctricos portáteis; difusores 

para ambientadores (aromaterapia); aquecedores eléc-

tricos; instalações de iluminação eléctrica para uso in-

terior; acessórios de iluminação eléctrica e instalações 

de iluminação eléctrica; electrodomésticos eléctricos 

para iluminação; luzes nocturnas de presence, sem se-

rem velas; electrodomésticos, aparelhos, dispositivos, 

máquinas e instalações de processamento de ar para 

purificação de ar, humidificação de ar, desumidificação 

de ar, ionização de ar, arrefecimento de ar, aquecimen-

to de ar, esterilização de ar, hidratação de ar, secagem 

de ar, e desodorização de ar; aparelhos, dispositivos, 

equipamentos, máquinas e instalações de purificação, 

incluindo purificadores de ar, pudficadores de ar eléc-

tricos, purificadores de ar para quartos e purificadores 

de ar incorporados com um sensor de pureza de ar; 

aparelhos, dispositivos, equipamentos, máquinas e 

instalações de humidificação de ar, incluindo humidi-

ficadores de ar, humidificadores eléctricos, humidifi-

cadores para quartos, humidificadores em vapor (sem 

serem para uso médico) e humidificadores de ar incor-

porados com um sensor de humidade de ar; aparelhos, 

dispositivos, equipamentos, máquinas e instalações 

de desumificação de ar, incluindo desumidificadores 

de ar, desumidificadores eléctricos, desumidificadores 

para quartos, e desumidificadores de ar incorporados 

com um sensor de humidade de ar; aparelhos de ar 

condicionado; aparelhos de indução de ar (sistemas de 

climatização); exaustores (ventilação ou sistemas de 

climatização); ventiladores eléctricos para uso pessoal 

ou para ventilação; instalações de resfriamento para 

ultracongelação, congelação, e refrigeração, incluindo 

aparelhos de ultracongelação, congeladores, refrigera-

dores, e combinados de refrigeradores e congeladores; 

humidificadores, desumidificadores e dispositivos de 

purificação de ar; partes, peças, componentes e aces-

sórios nesta classe para os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178209

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178214

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492601

[210]  N.º : N/178219

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178224

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492584

[210]  N.º : N/178229

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178234

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492593

[210]  N.º : N/178239

[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 : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178244

[220]  Data de pedido : 2021/01/18
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[730]  Requerente : Monster Energy Company

  Endereço : 1 Monster Way, Corona, California 

92879, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/29  Hong Kong, 

China N.º 305492575

[210]  N.º : N/178861

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Hangzhou Hikfire Technology 

Co., Ltd.

  Endereço : Room 311, Building B, Unit 2, No. 

399 Danfeng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhe-

jiang, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Servidores de rede; software infor-

mático descarregáveis; aparelhos de memória para 

computadores; aparelhos para processamento de da-

dos; plataformas de software informático, gravadas; 

caixas automáticas (de dinheiro) (ATM); hologramas; 

equipamentos de reconhecimento facial; máquinas 

de presença (assiduidade); sinais electrónicos; inter-

ruptores (eléctricos); equipamentos de comunicação 

em rede; radares (aparelhos); telefones visíveis; robôs 

de vigilância de segurança; aparelhos (eléctricos) de 

vigilância, sem serem para fins médicos; máquinas 

fotográficas; câmaras de vigilância; gravadores para 

redes de vídeo; registador de dados para automóvel; 

equipamentos de medição de velocidade; detectores; 

fios eléctricos; cabos eléctricos; pastilhas (wafers) 

para circuitos integrados; chips (circuitos integrados); 

sensores; ecrãs de vídeo; aparelhos de controlo remo-

to; equipamentos para combate a incêndios; bombas 

de incêndio; mangueiras de incêndio; equipamentos 

de radiologia para fins industriais; telas de amianto 

para bombeiros; dispositivos de protecção para uso 

pessoal contra acidentes; vestuário de protecção con-

tra radiações eletromagnéticas; fatos à prova de fogo; 

respiradores para filtragem de ar; óculos de protecção; 

capacetes de protecção; equipamentos de salvação; 

alarmes de incêndio; aparelhos de alarmes; instalações 

electrónicas anti-roubo; óculos; baterias; bloqueios de 

estrada de controlo remoto portáteis; auto-bombas de 

incêndio; barcos-bomba contra incêndios; agulhetas 

para mangueiras de incêndio; mantas corta-fogo; sis-

temas de pulverizadores (extintores) contra incêndios; 

batedores para incêndio; monitores (hardware infor-

mático); monitores (programas informáticos); câmaras 

de imagem térmica; pirómetros; indicadores de tempe-

ratura; aparelhos para transvasar o oxigénio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178863

[220]  Data de pedido : 2021/02/01

[730]  Requerente : Hangzhou Hikfire Technology 

Co., Ltd.

  Endereço : Room 311, Building B, Unit 2, No. 

399 Danfeng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhe-

jiang, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Investigação tecnológica; pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos para terceiros; ela-

boração de planos em engenharia; planeamento urba-

no; monitorização de sistemas informáticos por acesso 

remoto; instalação de software informático; criação e 

manutenção de websites para terceiros; concepção e 

desenvolvimento de software para telemóveis; consul-

tadoria em matéria de concepção e desenvolvimento 

de hardware informático; conversão de dados ou docu-

mentos de suporte físico para formato electrónico; ar-

mazenamento de dados electrónicos; computação em 

nuvem; plataformas como um serviço (PaaS); software 

como serviços (SaaS); aluguer de servidores informá-

ticos; aluguer de software de bases de dados; monito-

rização electrónica de informações de identificação 

pessoal para detecção de fraudes de identidade online; 

conversão de programas e dados informáticos (excepto 

conversão física); serviços de encriptação de dados.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/178988

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th F loor (Sincheon-dong), 570 

Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, 

marketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

venda de bens e serviços; serviços de análises e relató-

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais; compila-

ção e sistematização de informações em bases de da-

dos; serviços administrativos relacionados com desal-

fandegamento; serviços de secretariado e de escritório; 

serviços de leilões com licitações e contra-licitações; 

gestão de centros de chamadas telefónicas para tercei-

ros; aluguer de stands de vendas; organização de assi-

naturas de pacotes de multimédia; organização de as-

sinaturas de canais de televisão para terceiros; organi-

zação de assinaturas de serviços de telecomunicações 

para terceiros; serviços de loja retalhista para sistemas 

de cinema em casa; serviços de loja retalhista de apli-

cações de software para computador descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de terminais over the 

top  (OTT); serviços de loja retalhista de descodifica-

dores over the top  (OTT); serviços de loja retalhis-

ta de aparelhos para registo, transmissão, processa-

mento e reprodução de som, imagens ou dados; servi-

ços de loja retalhista de software para transmissão e 

difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multimédia; 

serviços de loja retalhista de CDs; serviços de loja re-

talhista de DVDs; serviços retalhistas em linha de mú-

sica digital descarregável; serviços retalhistas em linha 

para tons de toque de chamada descarregáveis; servi-

ços de loja retalhista de ficheiros de música descarre-

gáveis; serviços de loja retalhista de gravações de ví-

deo descarregáveis com música; serviços de loja reta-

lhista de ficheiros multimédia descarregáveis; serviços 

de loja retalhista com gravações de vídeo não musicais 

pré-gravadas; serviços de loja retalhista de gravações 

de som e imagem; serviços de loja retalhista de fichei-

ros de vídeo descarregáveis; administração de progra-

mas de fidelidade do consumidor; promoção de vendas 

através de programas de fidelização de clientes; orga-

nização de programas de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários; promo-

ção de produtos e serviços de terceiros através de um 

sistema de cartão de recompensas de fidelidade; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

gestão de bases de dados; serviços de marketing; aná-

lise de preços de custo em relação à logística; consulta-

doria comercial relacionada com análise de cadeias lo-

gísticas e detecção de contrafacções; organização de 

eventos com fins comerciais, promocionais e publicitá-

rios; processamento administrativo de serviços de en-

trega de mercadorias; inventário de mercadorias; pes-

quisas de consumo; serviços de agência de importação-

-exportação; leilões prestados na internet; serviços re-

talhistas e grossistas através de um centro comercial 

abrangente prestados através da Internet; fornecimen-

to de informações sobre negócios comerciais e serviços 

de agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação; fornecimento de informações ao con-

sumidor relacionadas com produtos e serviços; admi-

nistração de programas de prémios de incentivos para 

promover a venda de produtos e serviços de terceiros; 

serviços de contratação, recrutamento de pessoal, 

agências de emprego, ocupação de cargos e serviços 

inerentes a redes de carreiras; fornecimento de infor-

mações de emprego; serviços de agência de publicida-

de, nomeadamente a promoção de produtos e serviços 

de terceiros através da distribuição de cupões; serviços 

de desalfandegamento; serviços de agência de compra 

relacionados com bilhetes; fornecimento de informa-

ções sobre comércio exterior; publicidade; serviços re-
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talhistas fornecidos por lojas de conveniência; serviços 

retalhistas prestados por hipermercados; serviços reta-

lhistas prestados por supermercados; serviços de lei-

lão; serviços de loja retalhista de frutos e legumes em 

conserva, secos e cozidos; serviços de loja retalhista de 

produtos transformados à base de cereais; serviços de 

loja retalhista de bebidas de frutos e sumos de frutos; 

serviços de loja retalhista de confeitaria; serviços de 

loja retalhista de alimentos à base de ovos processa-

dos; serviços de loja retalhista de ovos; serviços de loja 

retalhista de cereais polidos; serviços de loja retalhista 

de tofu; serviços de loja retalhista de bolos de arroz; 

serviços de loja retalhista de acompanhamentos pre-

parados consistindo principalmente de carne, peixe, 

aves ou legumes; serviços de loja retalhista de conser-

vas de peixe e marisco; serviços de loja retalhista de 

forragens; serviços de loja retalhista de água potável; 

serviços de loja retalhista de molhos; serviços de loja 

retalhista de farinha para alimentos; serviços de loja 

retalhista de sal comestível; serviços de loja retalhista 

de óleos e gorduras comestíveis; serviços de loja reta-

lhista de carne; serviços de loja retalhista de fruta 

fresca; serviços de loja retalhista de legumes frescos; 

serviços de loja retalhista de algas marinhas frescas; 

serviços de loja retalhista de produtos lácteos; serviços 

de loja retalhista de produtos à base de carne proces-

sada; serviços de loja retalhista de chá; serviços de loja 

retalhista de bebidas à base de chá; serviços de loja re-

talhista de produtos de legumes transformados; servi-

ços de loja retalhista de bebidas à base de sumos de le-

gumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; ser-

viços de loja retalhista de bebidas à base de café; ser-

viços de loja retalhista de produtos processados de al-

gas marinhas; serviços de loja retalhista de especiarias; 

serviços de loja retalhista de temperos químicos; servi-

ços de loja retalhista de móveis; serviços de loja reta-

lhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-mo-

edas; serviços de loja retalhista de vestuário; serviços 

de loja retalhista de calçado; serviços de loja retalhista 

de livros; serviços de loja retalhista de utensílios de 

limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; servi-

ços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; servi-

ços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

car); serviços de loja retalhista de aparelhos e instru-

mentos áudio e de vídeo eléctricos; serviços de loja re-

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis; 

serviços de agência de compra de cupões electrónicos; 

serviços de agência de compra de cupões impressos; 

colocação de pedidos de encomenda de produtos para 

terceiros; serviços de loja retalhista de maltose para 

uso alimentar; serviços de loja retalhista de frutose 

para uso alimentar; serviços de loja retalhista de mo-

lho de soja; serviços de loja retalhista de pasta de fei-

jão de soja (doenjang); serviços de loja retalhista de 

pasta de pimenta picante fermentada (gochujang).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/12  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0179300

[210]  N.º : N/178992

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Son-

gpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais em linha; ser-

viços de redes sociais em linha acessíveis por meio de 

aplicações móveis descarregáveis; serviços jurídicos; 

gestão de direitos de propriedade intelectual; serviços 

de cuidador com vista à satisfação das necessidades de 

pessoas; serviços de consultoria personalizada sobre 

moda; aluguer de vestuário; serviços funerários; ser-

viços funerários para animais de estimação; serviços 

de trabalho doméstico para terceiros; prestação de 

serviços de assistência a pessoas com deficiência; ser-

viços de detective; serviços de guarda; fornecimento 

de informações sobre casamentos; organização de ce-

rimónias de casamento; fornecimento de informações 

através de sítios web interactivos em linha no domínio 

dos encontros sociais e para facilitar a apresentação de 

pessoas e o desenvolvimento de relações e amizades; 

fornecimento de instalações para cerimónias de casa-

mento; serviços de capela para casamentos; consulta-

doria relacionada com adivinhação do futuro; serviços 

de companhia ao domicílio de animais de estimação; 

consultoria no domínio das relações pessoais; serviços 
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de execução de recados ( running errands ) para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/27  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0018079

[210]  N.º : N/178993

[220]  Data de pedido : 2021/02/02

[730]  Requerente : Coupang Corp.

  Endereço : 18th Floor (Sincheon-dong), 570 Son-

gpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais em linha; ser-

viços de redes sociais em linha acessíveis por meio de 

aplicações móveis descarregáveis; serviços jurídicos; 

gestão de direitos de propriedade intelectual; serviços 

de cuidador com vista à satisfação das necessidades de 

pessoas; serviços de consultoria personalizada sobre 

moda; aluguer de vestuário; serviços funerários; ser-

viços funerários para animais de estimação; serviços 

de trabalho doméstico para terceiros; prestação de 

serviços de assistência a pessoas com deficiência; ser-

viços de detective; serviços de guarda; fornecimento 

de informações sobre casamentos; organização de ce-

rimónias de casamento; fornecimento de informações 

através de sítios web interactivos em linha no domínio 

dos encontros sociais e para facilitar a apresentação de 

pessoas e o desenvolvimento de relações e amizades; 

fornecimento de instalações para cerimónias de casa-

mento; serviços de capela para casamentos; consulta-

doria relacionada com adivinhação do futuro; serviços 

de companhia ao domicílio de animais de estimação; 

consultoria no domínio das relações pessoais; serviços 

de execução de recados ( running errands ) para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/27  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0018080

[210]  N.º : N/179069

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : BALENCIAGA

  Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máscaras de proteção; máscaras respi-

ratórias, sem ser para a respiração artificial; máscaras 

antipoluição para proteção respiratória; máscaras 

contra o pó; máscaras para o rosto concebidas espe-

cialmente para capacetes de protecção para desporto; 

filtros para máscaras respiratórias; inserções para más-

caras respiratórias; óculos [ótica], óculos de sol, arma-

ções de óculos, estojos para óculos; óculos para des-

porto; lentes de contacto; artigos de ótica; aparelhos 

e instrumentos óticos; binóculos; correias e correntes 

para óculos e óculos de sol; óculos 3D; relógios inteli-

gentes; relógios conectados; óculos conectados; óculos 

inteligentes; anéis inteligentes; dispositivos eletrónicos 

digitais de usar no corpo sob a forma de braceletes de 

relógios, pulseiras ou fitas para o pulso; dispositivos 

de uso corporal para registo de atividade física; apare-

lhos para o registo, a transmissão ou a reprodução de 

dados, imagens e som; telefones, telefones sem fios, ta-

blets, telefones inteligentes, PDA (assistentes pessoais 

digitais) e leitores de MP3; acessórios para telefones, 

telemóveis, smartphones (telefones inteligentes), ta-

blets, PDA (assistentes pessoais digitais) e leitores de 

MP3, nomeadamente kits de mãos livres para telefo-

nes, baterias, coberturas, bolsas, capas, peças frontais, 

carregadores, correias de mão para telemóveis, bra-

celetes ou correias de pescoço; auscultadores de rea-

lidade virtual ou de realidade aumentada; acessórios 

para dispositivos eletrónicos para a transmissão sem 

fios de dados e/ou sinais de voz, nomeadamente, bate-

riais, kits para carros, carregadores e dispositivos de 

carregamento, clips/estojos para cintos, auscultadores, 

adaptadores, estojos para adaptadores, suportes de se-

cretária, estações de acoplamento, malas e capas para 

computadores portáteis [laptops], bainhas para cabos 

elétricos, capas para baterias; suportes de registo mag-

nético, unidades de disco amovível [USB flash drives] e 

outros suportes de dados digitais; leitores de áudio di-

gital; auscultadores para música; altifalantes (sistemas 

de amplificação de som/colunas de som) com e sem fios 

para reproduzir música; conta-passos [pedómetros]; 

software para a produção, configuração, operação e 

controlo de dispositivos portáteis, telemóveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores; periféricos para telemóveis, dispositivos eletró-

nicos para usar no corpo, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auscultadores, auriculares; comandos à 
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distância para controlo de telemóveis, dispositivos ele-

trónicos para usar no corpo, relógios inteligentes, ócu-

los inteligentes, auscultadores, auriculares; interfaces 

para telemóveis, dispositivos eletrónicos para usar no 

corpo, relógios inteligentes, óculos inteligentes; capas, 

sacos, estojos, bolsas, bandas (cintas) e correias para 

dispositivos eletrónicos portáteis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auscultadores, auriculares; joalha-

ria conectada eléctricos; joalharia inteligente; artigos 

de couro conectados eléctricos; artigos de couro inteli-

gentes; sacos conectados eléctricos; sacos inteligentes; 

bagagem conectada eléctricos; bagagem inteligente; 

vestuário conectado eléctricos; vestuário inteligente; 

sapatos conectados eléctricos; sapatos inteligentes; 

luvas inteligentes; luvas conectadas eléctricos; compu-

tadores, computadores portáteis [laptops], periféricos 

adaptados para uso com computadores; software des-

carregável, programas de computador descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  França

N.º 204681413

[210]  N.º : N/179071

[220]  Data de pedido : 2021/02/04

[730]  Requerente : BALENCIAGA

  Endereço : 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios para uso doméstico; uten-

sílios para cozinha; recipientes para uso doméstico; 

recipientes para cozinha; pentes; esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico de 

escovas; instrumentos para limpeza; manuais, palha 

de aço; vidro bruto ou semitrabalhado, exceto vidro 

para construção; loiça de porcelana; cerâmica em 

barro; garrafas; objectos de arte em porcelana, cerâ-

mica, terracota ou em vidro; estátuas de porcelana, 

cerâmica, terracota ou vidro; figurinhas (estatuetas) 

em porcelana, cerâmica, terracota ou em vidro; uten-

sílios para casa de banho; bolsas de toucador; caixotes 

de lixo; recipientes em vidro; serviços de mesa, exceto 

facas, garfos, colheres; canecas; cantis para desportos; 

vasos; serviços de louça; utensílios de mesa (serviços 

de mesa); cestos para piquenique guarnecidos, incluin-

do pratos; cestos de piquenique vendidos com louça 

de mesa e talheres; lancheiras; geleiras portáteis, não 

elétricas; queimadores de perfumes; queimadores de 

incenso domésticos; pulverizadores de perfume; vapo-

rizadores de perfume; queimadores a óleo perfumado; 

difusores de fragrâncias [recipientes]; difusores de 

óleos essenciais não sendo de difusores com varetas; 

difusores de óleos perfumados exceto difusores de 

junco; aparelhos para perfumar o ambiente; frascos de 

perfume.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/11  França

N.º 204681413

[210]  N.º : N/179254

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Kanei Hitokoto Seicha Inc.

  Endereço : 1 9

 1-1-9 Doetsu, Shimada-shi, Shizuoka, 427-0019 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179256

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : 

 Kanei Hitokoto Seicha Inc.

  Endereço : 1 9

 1-1-9 Doetsu, Shimada-shi, Shizuoka, 427-0019 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179257

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179258

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

劵

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179259

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179260

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179261

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

劵

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179262

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)
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  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179263

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179264

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

USB

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/179265

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179266

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

劵

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179267

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179268

[220]  Data de pedido : 2021/02/08

[730]  Requerente : Dai Nippon Insatsu Kabushiki 

Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

  Endereço : 1-1, Ichigaya Kagacho 1-Chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179457

[220]  Data de pedido : 2021/02/18

[730]  Requerente : ChromaDex Inc.

  Endereço : 10005 Muirlands Blvd. Suite G, Irvi-

ne, California 92618, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179530

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; produtos de perfumaria, 

nomeadamente colónias; águas de toilette; cremes cor-

porais, óleos corporais e leites corporais, sabonetes de 

banho e duche, géis, óleos corporais, leite e sais de ba-

nho; óleos essenciais para uso pessoal, nomeadamente, 

óleos de banho, óleos corporais e óleos de massagem; 

sabonetes de casa de banho; desodorizantes corporais; 

cosméticos, nomeadamente, leites, loções, géis e pós 

para o rosto, géis e pós para o corpo e para as mãos; 

máscaras de beleza, cremes e óleos de limpeza de pele, 

cremes para a pele, cremes para os olhos, loções para a 

pele, loções faciais, loções corporais, hidratantes para 

a pele, cremes nocturnos, cremes clarificantes para a 

pele, preparações cosméticos para a pele sendo produ-

tos bronzeadores, preparações cosméticos para a pele 

não-medicinais para protecção solar, algodão para uso 

cosméticos; produtos de maquilhagem, nomeadamen-

te, produtos de maquilhagem para os olhos, remove-

dor de maquilhagem para os olhos, lápis para os olhos, 

sombra para os olhos, lápis para as sobrancelhas, de-

lineador, rímel, pós faciais, bases faciais e bases líqui-

das, blushes faciais em forma de cremes, líquidos ou 

em pó, batom e lápis para os lábios, esmalte de unhas, 

removedor de esmalte de unhas; champôs; amacia-

dores de cabelo; pós para lavar o cabelo; cosméticos 

para uso no pescoço; cosméticos usados para os lábios; 

cosméticos usados para as unhas; cosméticos usados 

para a limpeza corporal; cosméticos usados para a 

pele; preparações depilatórias; produtos para lavagens 

de pele; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; 

loção para o cabelo; produtos cosméticos para estilar o 

cabelo; espumas para o cabelo; pulverizadores para o 

cabelo; gel para o cabelo; soluções de ondulação a frio 

para o cabelo; óleos para o cabelo; descolorantes para 

os cabelos; tintas para o cabelo; preparações de ondu-

lação para o cabelo; cosméticos; sabonetes e detergen-

tes; perfumes e aromas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/10  Japão

N.º 2020-138653

[210]  N.º : N/179531

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e sanitárias; medicamentos para uso humano; pre-

parações farmacêuticas para cuidados de pele; papel 

oleado para fins médicos; gaze para pensos; cápsulas 

vazias para produtos farmacêuticos; pensos oftalmo-

lógicos para fins médicos; ligaduras para os ouvidos; 

pensos menstruais; tampões menstruais; pensos e 

toalhas/toalhetes higiénicos; cuecas sanitárias; algo-

dão hidrófilo; pensos adesivos; ligaduras para pensos; 
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colódio para fins farmacêuticos; pensos para amamen-

tação; alimentos dietéticos adaptados para fins médi-

cos; bebidas dietéticas adaptadas para fins médicos; 

substâncias dietéticas adaptadas para fins médicos; 

suplementos dietéticos e nutricionais; desinfectantes 

para fins de higiene; sabão desinfectante; toalhetes hi-

gienizadores; preparações anti-sépticas; sabão antibac-

teriano; produtos antibacterianas para lavar as mãos; 

géis desinfectantes para a pele à base de álcool.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/10  Japão

N.º 2020-138653

[210]  N.º : N/179534

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Vaporizadores de toalhas para cabelei-

reiros; máquinas de secar o cabelo para uso em salões 

de beleza; vaporizadores de cabelo para uso em salões 

de beleza; bacias de champô para uso em barbearias; 

equipamento facial que utiliza ondas ultra-sónicas 

para uso comercial; equipamento facial eléctrico para 

uso comercial; lâmpadas eléctricas e outros aparelhos 

de iluminação; equipamento facial que utiliza ondas 

ultra-sónicas para uso doméstico; equipamento facial 

eléctrico para uso doméstico; amaciador de pele eléc-

trico que utiliza introdutores de iões para uso domésti-

co; secadores de cabelo; vaporizadores de cabelo para 

salões de beleza; aparelhos de bronzeamento.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/10  Japão

N.º 2020-138653

[210]  N.º : N/179535

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Salões de beleza; salões de cabeleirei-

ro; salão de estética; fornecimento de informação de 

beleza ou estética; serviços de massagem e massagem 

terapêutica shiatsu; quiroprática; tratamento de arti-

culações deslocadas, entorse, fracturas ósseas ou simi-

lares (judo-seifuku); acupunctura; serviços de terapia 

de cura; serviços médicos; serviços de clínica médica; 

hospícios; fornecimento de informação médica; for-

necimento de informação médica no campo do trata-

mento médico cosmético; exame físico; odontologia; 

serviços de farmácia para a elaboração de receitas mé-

dicas; preparação de medicamentos; prestação de in-

formações no domínio dos serviços médicos, serviços 

clínicos médicos, hospícios, exame físico, odontologia, 

serviços farmacêuticos para a elaboração de receitas 

ou preparação de medicamentos; orientação dietética 

e nutricional; aluguer de máquinas e aparelhos médi-

cos; aluguer de equipamento dentário; aluguer de má-

quinas e aparelhos para salão de beleza, salão de es-

tética ou barbearias; aluguer de máquinas e aparelhos 

utilizando o sistema de iontoforese para o tratamento 

ou condicionamento da pele para uso doméstico; alu-

guer de equipamento de cuidados facial para uso do-

méstico; aluguer de aparelhos de depilação; serviços 

médicos, nomeadamente, serviços de dermatologia 

médica; serviços de beleza, nomeadamente, serviços 

de dermatologia estética e serviços de dermatologia 

cosmética; fornecimento de informações sobre a uti-

lização e selecção de cosméticos, produtos de higiene 

pessoal e tratamentos de beleza através da internet.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/10  Japão

N.º 2020-138653

[210]  N.º : N/179536

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; produtos de perfumaria, 

nomeadamente colónias; águas de toilette; cremes cor-

porais, óleos corporais e leites corporais, sabonetes de 
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banho e duche, géis, óleos corporais, leite e sais de ba-

nho; óleos essenciais para uso pessoal, nomeadamente, 

óleos de banho, óleos corporais e óleos de massagem; 

sabonetes de casa de banho; desodorizantes corporais; 

cosméticos, nomeadamente, leites, loções, géis e pós 

para o rosto, géis e pós para o corpo e para as mãos; 

máscaras de beleza, cremes e óleos de limpeza de pele, 

cremes para a pele, cremes para os olhos, loções para a 

pele, loções faciais, loções corporais, hidratantes para 

a pele, cremes nocturnos, cremes clarificantes para a 

pele, preparações cosméticos para a pele sendo produ-

tos bronzeadores, preparações cosméticos para a pele 

não-medicinais para protecção solar, algodão para uso 

cosméticos; produtos de maquilhagem, nomeadamen-

te, produtos de maquilhagem para os olhos, remove-

dor de maquilhagem para os olhos, lápis para os olhos, 

sombra para os olhos, lápis para as sobrancelhas, de-

lineador, rímel, pós faciais, bases faciais e bases líqui-

das, blushes faciais em forma de cremes, líquidos ou 

em pó, batom e lápis para os lábios, esmalte de unhas, 

removedor de esmalte de unhas; champôs; amacia-

dores de cabelo; pós para lavar o cabelo; cosméticos 

para uso no pescoço; cosméticos usados para os lábios; 

cosméticos usados para as unhas; cosméticos usados 

para a limpeza corporal; cosméticos usados para a 

pele; preparações depilatórias; produtos para lavagens 

de pele; peróxido de hidrogénio para fins cosméticos; 

loção para o cabelo; produtos cosméticos para estilar o 

cabelo; espumas para o cabelo; pulverizadores para o 

cabelo; gel para o cabelo; soluções de ondulação a frio 

para o cabelo; óleos para o cabelo; descolorantes para 

os cabelos; tintas para o cabelo; preparações de ondu-

lação para o cabelo; cosméticos; sabonetes e detergen-

tes; perfumes e aromas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/02  Japão

N.º 2020-122064

[210]  N.º : N/179537

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e sanitárias; medicamentos para uso humano; pre-

parações farmacêuticas para cuidados de pele; papel 

oleado para fins médicos; gaze para pensos; cápsulas 

vazias para produtos farmacêuticos; pensos oftalmo-

lógicos para fins médicos; ligaduras para os ouvidos; 

pensos menstruais; tampões menstruais; pensos e 

toalhas/toalhetes higiénicos; cuecas sanitárias; algo-

dão hidrófilo; pensos adesivos; ligaduras para pensos; 

colódio para fins farmacêuticos; pensos para amamen-

tação; alimentos dietéticos adaptados para fins médi-

cos; bebidas dietéticas adaptadas para fins médicos; 

substâncias dietéticas adaptadas para fins médicos; 

suplementos dietéticos e nutricionais; desinfectantes 

para fins de higiene; sabão desinfectante; toalhetes hi-

gienizadores; preparações anti-sépticas; sabão antibac-

teriano; produtos antibacterianas para lavar aos mãos; 

géis desinfectantes para a pele à base de álcool.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/02  Japão

N.º 2020-122064

[210]  N.º : N/179540

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Vaporizadores de toalhas para cabelei-

reiros; máquinas de secar o cabelo para uso em salões 

de beleza; vaporizadores de cabelo para uso em salões 

de beleza; bacias de champô para uso em barbearias; 

equipamento facial que utiliza ondas ultra-sónicas 

para uso comercial; equipamento facial eléctrico para 

uso comercial; lâmpadas eléctricas e outros aparelhos 

de iluminação; equipamento facial que utiliza ondas 

ultra-sónicas para uso doméstico; equipamento facial 

eléctrico para uso doméstico; amaciador de pele eléc-
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trico que utiliza introdutores de iões para uso domésti-

co; secadores de cabelo; vaporizadores de cabelo para 

salões de beleza; aparelhos de bronzeamento.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/02  Japão

N.º 2020-122064

[210]  N.º : N/179541

[220]  Data de pedido : 2021/02/19

[730]  Requerente : Hiroshi TAKAMI

  Endereço : #3201, 12-3, Roppongi 6-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Salões de beleza; salões de cabeleirei-

ro; salão de estética; fornecimento de informação de 

beleza ou estética; serviços de massagem e massagem 

terapêutica shiatsu; quiroprática; tratamento de arti-

culações deslocadas, entorse, fracturas ósseas ou simi-

lares (judo-seifuku); acupunctura; serviços de terapia 

de cura; serviços médicos; serviços de clínica médica; 

hospícios; fornecimento de informação médica; for-

necimento de informação médica no campo do trata-

mento médico cosmético; exame físico; odontologia; 

serviços de farmácia para a elaboração de receitas mé-

dicas; preparação de medicamentos; prestação de in-

formações no domínio dos serviços médicos, serviços 

clínicos médicos, hospícios, exame físico, odontologia, 

serviços farmacêuticos para a elaboração de receitas 

ou preparação de medicamentos; orientação dietética 

e nutricional; aluguer de máquinas e aparelhos médi-

cos; aluguer de equipamento dentário; aluguer de má-

quinas e aparelhos para salão de beleza, salão de es-

tética ou barbearias; aluguer de máquinas e aparelhos 

utilizando o sistema de iontoforese para o tratamento 

ou condicionamento da pele para uso doméstico; alu-

guer de equipamento de cuidados facial para uso do-

méstico; aluguer de aparelhos de depilação; serviços 

médicos, nomeadamente, serviços de dermatologia 

médica; serviços de beleza, nomeadamente, serviços 

de dermatologia estética e serviços de dermatologia 

cosmética; fornecimento de informações sobre a uti-

lização e selecção de cosméticos, produtos de higiene 

pessoal e tratamentos de beleza através da internet.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/10/02  Japão

N.º 2020-122064

[210]  N.º : N/179640

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-43 10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

渗

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179641

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-43 10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

温

温
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179654

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179655

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179656

[220]  Data de pedido : 2021/02/24

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179670

[220]  Data de pedido : 2021/02/25

[730]  Requerente : 

 FOUR SEAS MERCANTILE LIMITED

  Endereço : 23 Manhattan 

Place 21

 21/F Manhattan Place, No. 23 Wang Tai Road, Kowloon 

Bay, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179756

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Earworx Pty Ltd

  Endereço : 181 Harrington St Hobart  TAS  7000 

Austrália

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Gotas para os ouvidos; preparações de 

limpeza medicamentosas; agentes imunoterapêuticos 

para infecções bacterianas; preparações farmacêuticas 

antibacterianas; bactericidas; preparações bacterianas 
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para uso médico e veterinário; produtos bacterianos 

para uso médico e veterinário; preparações farmacêu-

ticas para uso com uma protecção bacteriana automa-

tizada; produtos químicos para uso médico; anticorpos 

imunológicos para uso médico; preparações farmacêu-

ticos para cuidados de saúde; velas de ouvido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179757

[220]  Data de pedido : 2021/02/26

[730]  Requerente : Earworx Pty Ltd

  Endereço : 181 Harrington St Hobart  TAS  7000 

Austrália

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de saúde; serviços de cuidados 

pessoais (cuidados médicos de enfermagem, saúde, hi-

giene e beleza); fornecimento de serviços de cuidados 

de saúde; cuidados de higiene e de beleza para seres 

humanos; serviços médicos alternativos; enfermagem 

médica; enfermagem (médica).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180022

[220]  Data de pedido : 2021/03/05

[730]  R e q u e r e n t e  :  O L I M P  L A B O R A -

T O R I E S  S P Ó Ł K A  Z  O G R A N I C Z O N Ą 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Endereço : Pustynia 84F, Debica, Poland, post 

code: 39-200

  Nacionalidade :  Polaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180210

[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 : 9

[511]  Produtos : CD-ROM

C D-ROM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180331

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : REDBERRY INNOVATIONS, 

LLC

  Endereço : 1525 Miramonte Ave, #3953, Los Al-

tos, CA 94024 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador gravados; 

programas de computador, [software gravado]; aplica-

ções de software de computador, descarregáveis; apli-

cativos de software para smartphones, descarregáveis; 

programas de computador (software descarregável); 

computadores; periféricos de computador; computado-

res tablet; hardware informático; relógios inteligentes 

(smartwatches); óculos inteligentes (smartglasses); 

anéis inteligentes (smartrings); aparelhos para o pro-
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cessamento de dados; publicações electrónicas, des-

carregáveis; joysticks para uso com computadores, 

sem ser para videojogos; terminais interactivos de ecrã 

táctil; gráficos descarregáveis para telefones móveis; 

robôs de telepresença; balanças electrónicas de pe-

sagem corporal; balanças com analisadores de massa 

corporal; aparelhos telefónicos; telefones móveis; 

smartphones; aparelhos de telecomunicação na forma 

de joalharia; equipamento de comunicação em rede; 

equipamento de transmissão de comunicação; instru-

mentos para a navegação; selfie sticks para telemóveis; 

aparelhos para a transmissão do som; auriculares; ar-

mários para altifalantes; headsets de realidade virtual; 

aparelhos de televisão; altifalantes (colunas de som) 

sem fios; auriculares sem fio; auscultadores; projector 

de vídeo; lentes para selfies; aparelhos e instrumentos 

geodésicos; pulseiras conectáveis [instrumentos de me-

dição]; cabos USB; semicondutores; circuitos integra-

dos; chips electrónicos; dispositivos semicondutores; 

sensores; écrans [monitores] de vídeo; aparelhos de 

comando à distância; tomadas eléctricas; adaptadores 

de corrente; dispositivos de protecção pessoal contra 

acidentes; sistemas de controle de acesso eletrónico 

para portas de bloqueio; óculos 3D; baterias eléctricas; 

carregadores de pilhas; estações de carregamento para 

veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180332

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : REDBERRY INNOVATIONS, 

LLC

  Endereço : 1525 Miramonte Ave, #3953, Los Al-

tos, CA 94024 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; publicidade on-line em 

rede informática; apresentação de produtos em qual-

quer meio de comunicação para fins de venda a re-

talho; fornecimento de espaço em sítios de internet 

para publicidade de produtos e serviços; assistência 

na direcção de negócios; serviços de aconselhamento 

e informação comercial aos consumidores na escolha 

de produtos e serviços; fornecimento de informações 

comerciais através de um sítio de internet; forneci-

mento de um mercado on-line para compradores e 

vendedores de produtos e serviços; promoção de ven-

das para terceiros; marketing de produtos e serviços 

de terceiros; marketing no âmbito da publicação de 

software; optimização de motores de busca para pro-

moção de vendas; optimização de tráfego de websites; 

atualização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; sistematização de informações em bases 

de dados informáticas; compilação de informação para 

bases de dados informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180333

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : REDBERRY INNOVATIONS, 

LLC

  Endereço : 1525 Miramonte Ave, #3953, Los Al-

tos, CA 94024 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviço de rádio pela internet; serviço 

de radiodifusão de rede; radiodifusão de programas 

através da internet; transmissão de mensagens; comu-

nicações por terminais de computador; transmissão 

de mensagens e imagens assistida por computador; 

fornecimento de fóruns on-line para transferência de 

mensagens entre utilizadores de computadores; for-

necimento de acesso a uma rede informática mundial; 

transmissão de som, imagens e sinais de dados; servi-

ços de comunicação em rede digital; fornecimento de 

acesso a bases de dados; serviços de videoconferência.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180335

[220]  Data de pedido : 2021/03/15

[730]  Requerente : REDBERRY INNOVATIONS, 

LLC

  Endereço : 1525 Miramonte Ave, #3953, Los Al-

tos, CA 94024 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Pesquisas técnicas; investigação rela-

cionada com técnicas de telecomunicação; consulto-
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ria em tecnologia de telecomunicações; controlo de 

qualidade; controlo técnico de veículos automóveis; 

desenvolvimento de plataformas para computadores; 

desenvolvimento de software no âmbito da publica-

ção de software; plataforma como um serviço [PaaS]; 

software como um serviço [SaaS]; computação em 

nuvem; informações sobre tecnologia e programa-

ção informáticas através de um website; serviços de 

tecnologia da informação prestados em regime de 

outsourcing; consultoria em tecnologia informática; 

elaboração [concepção] de software de computador; 

manutenção de software de computador; actualização 

de software de computador; concepção de sistemas 

informáticos; análise de sistemas informáticos; de-

puração de software de computador para terceiros; 

criação e concepção de índices baseados em sítios de 

internet com informações para terceiros [serviços de 

tecnologia de informação]; serviços de autenticação 

de utilizadores para transacções de comércio electró-

nico utilizando tecnologias biométricas de hardware 

e software; backup externo de dados; armazenamento 

electrónico de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180390

[220]  Data de pedido : 2021/03/16

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitação de couro; peles de 

animais; malas de viagem e sacos de viagem; couro em 

bruto ou semitrabalhado; bandoleiras [correias] em 

couro; pele de cabrito; cordões em couro; etiquetas em 

couro; correias em couro; forros de couro para garrafas; 

cintas em couro; tecido em couro; válvulas em couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/02  França

N.º 204707920

[210]  N.º : N/180394

[220]  Data de pedido : 2021/03/16

[730]  Requerente : Wristcheck Group Limited

  Endereço : Suite 1702 Wealth Commercial Cen-

tre, 48 Kwong Wa Street, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos não processados ou 

semi-processados; ouro não processado ou folha de 

ouro; caixas de metais preciosos; acessórios de joa-

lharia; bugigangas de joalharia; joalharia; crachás de 

metais preciosos; caixas de oferta de relógios; instru-

mentos cronométricos; relógios de pulso.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : cinzento; azul (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/180395

[220]  Data de pedido : 2021/03/16

[730]  Requerente : Wristcheck Group Limited

  Endereço : Suite 1702 Wealth Commercial Cen-

tre, 48 Kwong Wa Street, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, serviços de 

venda por correspondência e serviços de vendas pela In-

ternet ligados à venda de relógios, instrumentos crono-

métricos e jóias; publicidade; publicidade em linha em 

redes informáticas; publicidade paga por clicks; gestão 

empresarial e consultoria organizacional; marketing; 

gestão empresarial dos actores; compilação de informa-

ção em bases de dados informáticas; serviços informá-

ticos de introdução de dados; aluguer de máquinas de 

venda automática; angariação de patrocínio.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : cinzento; azul (tal como 

exemplar de marca).
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[210]  N.º : N/180396

[220]  Data de pedido : 2021/03/16

[730]  Requerente : Wristcheck Group Limited

  Endereço : Suite 1702 Wealth Commercial Cen-

tre, 48 Kwong Wa Street, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Relógios inteligentes (processamento de 

dados); equipamento de processamento de dados; 

dispositivos de registo de tempo; instrumentos de medida; 

instrumentos de medição; equipamento de comunicação 

em rede; leitores multimédia portáteis; óculos; baterias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : cinzento; azul (tal como 

exemplar de marca).

[210]  N.º : N/180405

[220]  Data de pedido : 2021/03/17

[730]  Requerente : 

 Everbest Soya Bean Products SDN. BHD.

  Endereço : 

18 316

 Plot 316, Jalan Perindustrian Bukit Minyak 18, Penang 

SciencePark, 14100  Seberang Perai Tengah, Penang, 

Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180421

[220]  Data de pedido : 2021/03/17

[730]  Requerente : Pozio Privacy Innovations Inc.

  Endereço : 27th Floor, 595 Burrard Street, PO 

Box 49123, Vancouver BC V7X 1J2, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos electrónicos para in-

terromper altifalantes inteligentes, dispositivos de 

controlo de voz, dispositivos IoT com activação mãos-

-livres e assistentes de voz móveis; dispositivos elec-

trónicos para interromper altifalantes inteligentes, 

dispositivos de controlo de voz, dispositivos IoT com 

activação mãos-livres e assistentes de voz móveis com 

altifalantes áudio incorporados; carregadores para 

dispositivos electrónicos para interromper altifalantes 

inteligentes, dispositivos de controlo de voz, dispositi-

vos IoT com activação mãos-livres e assistentes de voz 

móveis; carregadores para dispositivos electrónicos 

para interromper altifalantes inteligentes, dispositivos 

de controlo de voz, dispositivos IoT com activação 

mãos-livres e assistentes de voz móveis com altifalan-

tes áudio incorporados; transmissores electrónicos 

para sinais de interferência; emissores de som ultra-

-sónicos; bloqueadores de microfone; geradores de 

ruído acústico e vibroacústico; bloqueadores portáteis 

para microfones e gravadores de áudio; bloqueadores 

de radiofrequência; bloqueadores de comunicação mó-

vel; bloqueadores de sinal sem fios, wifi e Bluetooth; 

bloqueadores de sinais de comunicação electrónica; 

dispositivos de contra-vigilância; software operacional 

VPN (rede privada virtual); carregadores USB.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Canadá

N.º 2,078,279

[210]  N.º : N/180422

[220]  Data de pedido : 2021/03/17

[730]  Requerente : Pozio Privacy Innovations Inc.

  Endereço : 27th Floor, 595 Burrard Street, PO 

Box 49123, Vancouver BC V7X 1J2, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38
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[511]  Serviços : Prestação de serviços de rede privada 

virtual (VPN).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/18  Canadá

N.º 2,078,279

[210]  N.º : N/180473

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregáveis 

para recolha e análise de informações, dados e conte-

údos para facilitar a gestão de informações, dados e 

conteúdos; software informático descarregáveis para 

uso em conexão e interface com uma plataforma de 

software online para recolha e análise de informações, 

dados e conteúdos para facilitar a gestão de informa-

ções, dados e conteúdos; software informático descar-

regáveis para cópias de segurança (backup), armaze-

namento, recuperação, migração, auto-recuperação 

de aplicações e descoberta de activos de dados, docu-

mentos e informações; software de protecção de dados 

descarregáveis; hardware informático e manuais de 

instrução de programas informáticos em formato elec-

trónico gravados em médias informáticas para forma-

ção e uso de software para recolha e análise de infor-

mações, dados e conteúdos, para cópias de segurança 

(backup), recuperação de armazenamento, migração, 

auto-correção de aplicações, descoberta de activos, 

software de protecção de dados descarregáveis de da-

dos, documentos e informações; software informático 

descarregáveis para a protecção de dados permitindo a 

aplicação automática de políticas de protecção de da-

dos, destruição e criptografia de dados e a desactiva-

ção de processamento de dados perdidos ou roubados 

e dispositivos de transporte; software descarregáveis 

para investigação e revisão de documentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180474

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Caixas de cartão e de papelão para 

armazenamento de registos comerciais, registos vitais, 

microfilmes, microfichas, discos informáticos, fitas 

informáticas, discos de software informático, discos 

de dados informáticos, fitas de áudio, discos ópticos, 

filmes, discos de gravações originais, plantas (planifi-

cação), registos clínicos e negativos (filmes) de radio-

grafias (sem serem para uso médico).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180475

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Recipientes de plástico para uso co-

mercial ou industrial para armazenamento de discos 

de plantas (planif icação) digital izados, discos de 

registos clínicos digitalizados, microfilmes, microfi-

chas, discos informáticos, fitas informáticas, discos de 

software informático, discos de dados informáticos, 

fitas de áudio, discos ópticos, filmes, discos de grava-

ções originais e negativos (filmes) de radiografias (sem 

serem para uso médico).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180476

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Recipientes de plástico para uso do-

méstico para armazenamento de discos de plantas 

(planificação) digitalizados, discos de registos clínicos 

digitalizados, microfilmes, microfichas, discos infor-

máticos, fitas informáticas, discos de software infor-

mático, discos de dados informáticos, fitas de áudio, 

discos ópticos, filmes, discos de gravações originais e 

negativos (filmes) de radiografias (sem serem para uso 

médico).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180477

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão e controlo de inven-

tário para registos comerciais e outros registos em for-

mato electrónico e em papel; serviços de desenvolvi-

mento de negócios e gestão de negócios, nomeadamen-

te, serviços de desenvolvimento e gestão de projectos 

de negócios relacionados com a organização, manuten-

ção, gestão, armazenamento, retenção e codificação 

de negócios e outros registos; serviços de duplicação 

de documentos; serviços de consultadoria de negócios 

e gestão de projectos de negócios para terceiros para 

fins comerciais nos domínios de organização, manu-

tenção, gestão, armazenamento, retenção, arquivo e 

recuperação de registos comerciais ou outros registos; 

gestão de registos comerciais, nomeadamente, manu-

tenção de registos comerciais, incluindo registos vitais, 

dados informáticos, filmes, gravações originais e mate-

riais e registos de arquivo; fornecimento de funções de 

escritório no domínio de arquivo, recuperação, orga-

nização, manutenção e gestão de negócios e outros re-

gistos; serviços de gestão de registos, nomeadamente, 

indexação de documentos para terceiros; serviços de 

logística de transportes (gestão), nomeadamente, or-

ganização de transporte de mercadorias para terceiros 

sob a forma de programação de entrega e recolha de 

documentos e suportes informáticos e preparação de 

relatórios de negócios sobre o estado e a actividade de 

documentos e suportes informáticos; fornecimento de 

pessoal profissional para terceiros para fins de gestão 

de registos, gestão de documentos e serviços de infor-

mação; serviços de sistema de gestão de fitas de cópias 

de segurança (backup) online para fins comerciais, no-

meadamente, rastreamento da localização de veículos 

que transportam fitas de cópias de segurança (backup) 

informáticas para terceiros para fins comerciais; ser-

viços de logística de transportes (gestão), nomeada-

mente, organização de transporte de mercadorias para 

terceiros sob a forma de programação de entrega e 

recolha de fitas de cópias de segurança (backup) infor-

máticas e preparação de relatórios de negócios sobre o 

estado e a actividade das fitas de cópias de segurança 

(backup) informáticas; serviços de gestão de negócios 

relacionados com a destruição e fragmentação de re-

gistos comerciais, registos vitais, discos de dados in-

formáticos, fitas de áudio, filmes, discos de gravações 

originais, registos clínicos, filmes de raio-X e materiais 

e registos de arquivo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180478

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços de digitaliza-

ção e preservação de áudio e imagens em movimento, 

nomeadamente, digitalização e preservação de filmes, 

cozimento de fita (tape-baking), remoção de humida-

de, limpeza com água destilada, aplicação de calor, 
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serviços de transferência digital para transferência 

de médias de áudio, vídeo e filmes cinematográficos 

obsoletos e deteriorizados para formatos digitais de 

multimédia com fins de recuperação, restauração, pre-

servação, conservação e referência; serviços de suporte 

técnico, nomeadamente, resolução de problemas sob a 

forma de reparação de hardware informático.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180480

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Acumulação de documentos em pa-

pel e armazenamento físico de dados ou documentos 

armazenados electronicamente; relocalização, nome-

adamente, transporte de documentos e registos em 

camiões e furgonetas; armazenamento físico de supor-

tes armazenados electronicamente, nomeadamente, 

armazenamento físico de dados gravados em suportes 

ópticos, digitais e magnéticos; serviços de gestão de 

armazenamento de documentos, nomeadamente, ar-

mazenamento físico de dados e documentos armazena-

dos electronicamente; transporte de mercadorias sob a 

forma de documentos, discos de hardware e software 

informáticos para registos de negócios e outros regis-

tos; serviços de recolha e entrega de documentos por 

meios não electrónicos; armazenamento físico de pro-

dutos, nomeadamente, serviços de armazenamento de 

documentos; relocalização, nomeadamente, transporte 

de mercadorias, nomeadamente, transporte físico de 

documentos e discos de hardware e software informá-

ticos para registos comerciais, registos vitais, discos de 

dados informáticos, registos clínicos, filmes, discos de 

gravações originais e materiais e registos de arquivo; 

armazenamento, acumulação, recolha e entrega de 

mercadorias, incluindo bens pessoais, materiais de ar-

quivo e objectos de arte para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180481

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria relacionados 

com a destruição e trituração de documentos e regis-

tos em papel; destruição e trituração de documentos, 

registos comerciais, registos vitais, discos de dados 

informáticos, fitas, unidades de flash ou unidades óp-

ticas, discos de médias informáticas, fitas, unidades de 

flash de unidades ópticas, fitas de áudio, filmes, discos 

de gravações originais, fitas, unidades flash ou unida-

des ópticas, registos clínicos, filmes de raio-X e ma-

teriais de arquivo e de registos em papel; serviços de 

preservação de documentos e de média informática, 

nomeadamente, tratamento de materiais na natureza 

de documentos em papel e discos de média informática 

de plástico por meio de recipientes de armazenamento 

de sons de arquivo, ambientes climatizados, aplicação 

adequada de metadados para rastrear informações em 

média, cozimento de fita (tape-baking), remoção de 

humidade, limpeza com água destilada, aplicação de 

calor para fins de preservação; destruição de produtos, 

nomeadamente, registos comerciais, registos vitais, 

discos de dados informáticos, fitas, unidades f lash 

ou unidades ópticas, hardware informático, registos 

clínicos, filmes, discos de gravações originais, fitas, 

unidades flash ou unidades ópticas e materiais de ar-

quivo e registos ; serviços de trituração de documentos 

e registos em papel; serviços de destruição e trituração 

de registos comerciais, registos vitais, discos de da-

dos informáticos, fitas, unidades de flash ou unidades 

ópticas, registos clínicos, filmes, discos de gravações 

originais, fitas, unidades de flash ou unidades ópticas e 

materiais de arquivo e registos em papel.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180482

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços informáticos, nomeadamente, 

serviços electrónicos de cópias de segurança (backup) 

e recuperação de dados, incluindo serviços de restauro 

de dados; fornec imento de acesso temporár io a 

software não descarregáveis online através de uma 

rede informática global para utilização em ligação com 

gestão e análise de dados e conteúdos; fornecimento 

de acesso temporário a software não descarregáveis 

online através de uma rede informática global para 

uso em ligação com arquivo digital; fornecimento de 

acesso temporário a software não descarregáveis onli-

ne através de uma rede informática global para utiliza-

ção em conexão com a conformidade com requisitos e 

normas legais, regulamentares e comerciais aplicáveis 

à retenção e gestão de dados; serviços de arquivo digi-

tal sob a forma de serviços de armazenamento electró-

nico para arquivo de dados electrónicos, nomeada-

mente, captura de ficheiros e dados que incluam dados 

electrónicos; serviços de digitalização de documentos, 

nomeadamente, digitalização (scanning) de documen-

tos; serviços de cópias de segurança (backup) externa 

de dados electrónicos (e-vaulting), nomeadamente, ar-

mazenamento electrónico de arquivos e documentos; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregáveis para armazenamento baseado em com-

putação em nuvem, nomeadamente, para fornecimento 

de programas informáticos de cópia de segurança (ba-

ckup) para protecção de aplicações de Software como 

Serviço (SaaS), e para recuperação e arquivo de dados 

electrónicos de clientes; armazenamento electrónico 

de dados, nomeadamente, cópias de segurança (ba-

ckup) remota online de dados electrónicos; serviços de 

armazenamento electrónico para arquivo de bases de 

dados, imagens e outros dados electrónicos; armaze-

namento electrónico de suportes electrónicos, nomea-

damente, armazenamento de dados gravados em su-

portes ópticos, digitais e magnéticos; serviços de con-

sultadoria técnica e gestão de projectos informáticos 

para terceiros no domínio de Tecnologia de Informa-

ção; serviços informáticos, nomeadamente, serviços de 

cópias de segurança (backup) para dados de discos rí-

gidos informáticos, recuperação de dados informáticos 

e serviços de armazenamento electrónico para arquivo 

de dados electrónicos; apoio técnico, nomeadamente, 

monitorização de funções tecnológicas de sistemas de 

rede informática e fornecimento de programas e re-

cursos de computador de reserva; serviços informáti-

cos, nomeadamente, serviços de software como servi-

ço (SaaS) com software que auxilia na cópias de segu-

rança (backup) de arquivos e aplicações, recuperação 

de arquivos e aplicações, transferência ou migração de 

arquivos e aplicações entre computadores, restauração 

de arquivos e aplicações e identificação e inventário de 

arquivos; instalação de software informático; actuali-

zação de software informático; serviços de consultado-

ria no domínio de Tecnologia de Informação; serviços 

de consultadoria tecnológica no domínio de sistemas 

de hardware; serviços de cópias de segurança (backup) 

remota informática; cópias de segurança (backup) on-

line remota de dados electrónicos informáticos; teste 

de sistemas de segurança informática, nomeadamente, 

serviços de teste para planos de recuperação de desas-

tres de terceiros; serviços de cópias de segurança (ba-

ckup) de dados electrónicos; computação em nuvem 

com software analítico para coletar e analisar infor-

mações, dados e conteúdo para facilitar a gestão de in-

formações, dados e conteúdo; computação em nuvem 

apresentando software que fornece dados preditivos e 

análise de conteúdo, processamento de dados e conte-

údo, análise e visualização de dados e mineração de 

dados e conteúdo de fontes de dados díspares e para 

fornecer soluções automatizadas para permitir que as 

organizações integrem dados e conteúdos díspares; 

computação em nuvem com software para uso em aná-

lise de dados e conteúdo, ou seja, para armazenamen-

to, gestão e análise de conteúdo e dados estruturados, 

semi-estruturados e não estruturados e para realiza-

ção de análise avançada e modelagem de diversos da-

dos e conteúdo multi-estruturados, construção de da-

dos e conteúdo de aplicações de software e realização 

de análises complexas de grande escala em dados e 

conteúdos; computação em nuvem apresentando 

software para pesquisar, identificar, coletar, agregar, 
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filtrar, classificar, processar, fundir, visualizar, arma-

zenar, compartilhar, gerir, relatar e analisar dados e 

conteúdo em lote ou em tempo real, e para permitir 

que os usuários acessem, visualizem, analisar, compar-

tilhar e relatar dados e conteúdo de fontes múltiplas; 

computação em nuvem apresentando software para ar-

mazenamento, consulta e compartilhamento de fun-

cionalidade para gestão de dados multidimensionais e 

conjuntos de conteúdo, algoritmos para aprendizagem 

em máquinas, modelos preventivos, factos e dimensões 

e rastreamentos digitais; computação em nuvem com 

software para gestão de comunicações e interacções 

de Máquina a Máquina (M2M) e Internet das Coisas 

(IoT); computação em nuvem apresentando software 

para uso em acesso, análise, automação, marcação, co-

lecção, exibição, distribuição, edição, identificação, in-

dexação, integração, vinculação, modificação, organi-

zação, processamento, recuperação, pesquisa, partilha, 

armazenamento, transferência, transmissão e visuali-

zação de conteúdos, dados, activos digitais, documen-

tos, registos e informações; computação em nuvem 

apresentando software para uso em gestão de docu-

mentos, gestão de dados, gestão de projectos, gestão 

organizacional, gestão de conteúdos e gestão de co-

nhecimentos; computação em nuvem apresentando 

software para uso na área de gestão de conhecimento 

para hospedagem de aplicação de software informáti-

co para criar bases de dados pesquisáveis de informa-

ções, dados e conteúdos e para pesquisar e recuperar 

informações de bases de dados e redes informáticos; 

computação em nuvem apresentando software para 

uso em fornecimento de um documento e sistema de 

recuperação de dados e conteúdos e um sistema de 

gestão de documentos e dados e conteúdos; computa-

ção em nuvem apresentando software para uso em ar-

mazenamento, organização e recuperação de docu-

mentos e dados e conteúdos; computação em nuvem 

apresentando software para arquivar, agregar e classi-

ficar conteúdos, dados, bases de dados, imagens, acti-

vos digitais, documentos, registos, informações e ou-

tros dados electrónicos; computação em nuvem apre-

sentando software para uso em gestão de registos; 

computação em nuvem apresentando software para 

uso na área de pesquisa, compilação, classificação, or-

ganização e em interface de dados, conteúdos, infor-

mações e documentos; computação em nuvem apre-

sentando software para uso em pesquisa e análise de 

conteúdos; fornecimento de software online não des-

carregáveis para uso em gestão de dados organizacio-

nais e governação de conteúdos; fornecimento de 

software de computador online não descarregáveis 

para uso em gestão de governança organizacional, ges-

tão de risco, avaliação de risco, gestão de incidentes, 

identificação de evento e gestão de respostas, investi-

gação de incidentes, gestão de casos, auditoria interna 

e de controlo, conformidade regulatória, gestão de po-

líticas e procedimentos, colecta de dados, gestão de 

dados, análise de dados, interpretação de dados, análi-

ses em tempo real, tomada de decisão em grupo, vota-

ção, automação de fluxo de trabalho, automação de 

processo, relatórios e operações de segurança; compu-

tação em nuvem apresentando software para extracção 

de informações e extracção de entidades de dados e 

conteúdos; serviços de protecção contra vírus informá-

ticos, nomeadamente, serviços de varrimento de vírus 

para informações e transmissões electrónicas; duplica-

ção de programas informáticos; serviços de conversão 

de formatos, nomeadamente, conversão de CDs em 

formatos digitais e conversão de dados ou documentos 

de suporte físico para suporte electrónico; serviços de 

recuperação de documentos públicos para registos co-

merciais e outros registos; transferência de dados de 

documentos de um formato de computador para um 

outro; conversão de dados e documentos de negócios 

de média física para média electrónica; serviços de di-

gitalização e conversão de formatos, nomeadamente, 

digitalização electrónica de imagens fotográficas, 

obras de arte e filmes de raios-X médicos; conversão 

de formatos sob a forma de conversão de dados de in-

formação electrónica; conversão de dados de progra-

mas informáticos e dados, sem ser em conversão física; 

serviços de consultadoria em Tecnologia de Informa-

ção (TI) e gestão de projectos informáticos para ter-

ceiros nos domínios de tecnologia de informação, ope-

rações de centros de dados, programação informática; 

programação informática para terceiros nos domínios 

de organização, manutenção, armazenamento, gestão, 

retenção e destruição de registos comerciais, registos 

vitais, dados informáticos, cassetes de áudio, registos 

clínicos, filmes, gravações originais, materiais de ar-

quivo e registos; fornecimento de instalações informá-

ticas para recuperação de desastres, nomeadamente, 

aluguer de hardware e software informático; serviços 

informáticos, nomeadamente, serviços electrónicos de 

cópias de segurança (backup) e recuperação de dados; 

apoio técnico, nomeadamente, monitorização de fun-

ções tecnológicas de sistemas de redes informáticas, 

fornecimento de programas e recursos de computador 

de reserva e resolução de problemas de software infor-

mático; fornecimento de acesso temporário a software 
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não descarregáveis online através de uma rede infor-

mática global para utilização em conexão com serviços 

de arquivo digital, nomeadamente, captura de ficheiros 

e dados que incluam dados electrónicos; serviços in-

formáticos, nomeadamente, serviços de Software 

como Serviço (SaaS) com software para cópias de se-

gurança (backup) de ficheiros e aplicações, recupera-

ção de ficheiros e aplicações, transferência ou migra-

ção de ficheiros e aplicações entre computadores, res-

tauração e ficheiros de ficheiros e aplicações, auditoria 

de aplicações e hardware, identificação e inventário; 

instalação de software informático; apoio técnico, no-

meadamente, fornecimento de programas e recursos 

informáticos de cópias de segurança (backup); planea-

mento de recuperação de desastres informáticos; ser-

viços de recuperação de dados informáticos; planea-

mento de recuperação de desastres informáticos; ar-

mazenamento de dados; fornecimento de serviços de 

centro de dados sendo serviços de co-localização in-

formática sob a forma de fornecimento de recursos 

para a localização de servidores de computador com 

equipamento de terceiros, nomeadamente, aluguer de 

espaço, energia, refrigeração, infra-estrutura e gestão 

remota de sistemas de tecnologia de informação no lo-

cal; aluguer de espaço numa instalação de co-localiza-

ção informática para centros de dados em contentores 

de terceiros; fornecimento de uma página de Internet 

com tecnologia que permite aos usuários gerir a colec-

ta, entrega, transporte e armazenamento de mercado-

rias e bens pessoais; serviços informáticos sob a forma 

de serviços de garantia de software, nomeadamente, 

fornecimento de armazenamento electrónico de da-

dos, incluindo código-fonte e outras informações pro-

prietárias para terceiros; serviços de transferência de 

dados de documentos de um formato de computador 

para um outro de registos comerciais, registos vitais, 

dados informáticos, registos clínicos, filmes, gravações 

originais e materiais e registos de arquivo; serviços de 

segurança informática, nomeadamente, apagamento e 

eliminação de discos rígidos, fitas de computador e ou-

tros suportes de média electrónicos, cópias de segu-

rança (backup) em nuvem, recuperação de desastres, 

replicação de dados e protecção de dados de ponta a 

ponta.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180483

[220]  Data de pedido : 2021/03/18

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços relacionados com protecção 

de propriedade intelectual, nomeadamente, serviços 

de vigilância de direitos de propriedade intelectual; 

revisão de padrões e práticas para garantir a conformi-

dade com os padrões legais, regulatórios e de regula-

mentação de negócios em relação à gestão electrónica 

de dados; serviços de consultadoria e assessoria de 

conformidade legal e regulamentação em relação à 

conformidade com requisitos e padrões legais, regula-

mentares e de negócios aplicáveis à retenção e gestão 

de dados; serviços de apoio em matéria de contencio-

so, nomeadamente, realização de serviços de desco-

berta jurídica electrónica sob a forma de revisão de 

correios electrónicos (emails) e outras informações 

armazenadas electronicamente que possam constituir 

indícios relevantes num processo judicial através de re-

des informáticas mundiais para advogados e empresas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/18  Estados Unidos 

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180520

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacao, café artificial; bebi-

das à base de chá; bebidas à base de chocolate; bebidas 

à base de café; infusões de ervas (chás).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180521

[220]  Data de pedido : 2021/03/19

[730]  Requerente : A.S. Watson TM 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

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas / refrescos não alcoólicos; 

água mineral (bebidas); águas gasosas; água destilada 

(potável); bebidas de sumos de frutas não alcoóli-

cas; sumos de frutas; sumos vegetais (bebidas); sodas 

(águas); águas (bebidas); preparações para fazer bebi-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180553

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Dell Inc.

  Endereço : One Dell Way, Round Rock, Texas 

76028, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Infraestrutura como serviço (IaaS), no-

meadamente servidores de alojamento para utilização 

por terceiros; serviços de armazenamento em nuvem 

para ficheiros electrónicos e dados electrónicos; ser-

viços informáticos, nomeadamente serviços de forne-

cimento de alojamento em nuvem; serviços informáti-

cos, nomeadamente integração de ambientes privados 

e públicos de computação em nuvem; fornecimento 

de sistemas informáticos virtuais e ambientes infor-

máticos virtuais através de computação em nuvem; 

actualização e manutenção de programas informáti-

cos baseados na nuvem através de actualizações on-

-line, melhoramentos e correcções; serviços de apoio 

técnico, nomeadamente serviços de gestão de infra-

-estruturas à distância e no local para monitorização, 

administração e gestão de sistemas informáticos e 

sistemas aplicacionais de computação em nuvem pú-

blicos e privados; serviços de segurança informática, 

nomeadamente aplicar, restringir e controlar os privi-

légios de acesso dos utilizadores de recursos informá-

ticos para recursos na nuvem, móveis ou de rede, com 

base nas credenciais atribuídas; serviços de software 

como serviço (SaaS), nomeadamente fornecimento de 

programas informáticos não descarregáveis baseados 

em nuvem para virtualização, armazenamento de 

dados, análise de dados, fornecimento de segurança 

de redes informáticas, e monitorização da utilização 

e desempenho de redes de tecnologia de informação; 

alojamento de programas informáticos baseados em 

computação em nuvem para terceiros; armazenamento 

de dados para terceiros; armazenamento de aplicações 

e alojamento para terceiros; consultoria técnica nas 

áreas de concepção, instalação, segurança, operação, 

manutenção e optimização de redes informáticas, 

armazenamento de computadores, segurança informá-

tica, computação em nuvem, programas informáticos 

como serviço, e transformação digital; gestão à distân-

cia de redes informáticas para terceiros; concepção de 

programas informáticos para computador para tercei-

ros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/22  Jamaica

N.º 81544

[210]  N.º : N/180557

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : EDELWEISS GMBH & CO. KG

  Endereço : Oberstdorfer Strasse 7, Kempten - 

87435, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos, nomeadamente leite, 

manteiga, queijo, natas; manteiga com óleo vegetal 

e manteiga de leite; queijo cremoso, fatias de queijo, 

queijo ralado, queijo processado; natas, creme de 

manteiga, natas batidas, natas azedas; natas com óleo 
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vegetal e natas de leite; óleos e gorduras comestíveis, 

substâncias gordas para o fabrico de gorduras comes-

tíveis, margarina, bebidas lácteas (com predominância 

de leite); iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180559

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : EDELWEISS GMBH & CO. KG

  Endereço : Oberstdorfer Strasse 7, Kempten - 

87435, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos, nomeadamente leite, 

manteiga, queijo, natas; manteiga com óleo vegetal 

e manteiga de leite; queijo cremoso, fatias de queijo, 

queijo ralado, queijo processado; natas, creme de 

manteiga, natas batidas, natas azedas; natas com óleo 

vegetal e natas de leite; óleos e gorduras comestíveis, 

substâncias gordas para o fabrico de gorduras comes-

tíveis, margarina, bebidas lácteas (com predominância 

de leite); iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180563

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : 

 TA KUNG WEN WEI MEDIA GROUP BUSINESS 

DEVELOPMENT LIMITED

  Endereço : 7 3

 3/F, Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Road, Aberde-

en, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180566

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Scholar Corporation

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

polo

鑰

鑰

35
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180567

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Scholar Corporation

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[

]

-

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180568

[220]  Data de pedido : 2021/03/22

[730]  Requerente : Scholar Corporation

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180620

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : · ·

 ALEXANDRIA NICOLE CELLARS L.L.C.

  E n d e r e ç o :  

158422 , 99350

 158422 W Sonova Rd Prosser, Wa 99350, US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180621

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : · ·

 ALEXANDRIA NICOLE CELLARS L.L.C.

  E n d e r e ç o :  

158422 , 99350

 158422 W Sonova Rd Prosser, Wa 99350, US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180645

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Wilmar Internatio-

nal, 138568 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Farinha e preparações feitas a partir 

de cereais, incluindo farinha simples e auto-sustentá-

vel, farinha de milho, farinha de ervilha, farinha de 

arroz, farinha de cevada, farinha de aveia, farinha de 

painço e farinha de soja; farinha de cereais; cereais, 

incluindo cevada pérola, sêmolas, farinha de milho e 

farinha de aveia; aveia e preparações feitas a partir de 

aveia; hambúrguer [sanduíches]; brioches; bolinhos 

de massa recheados chineses; tortas da primavera; re-

feições e pratos cozinhados, refrigerados, congelados 

e preparados, consistindo principalmente de massas, 

arroz, cereais ou grãos; refeições e pratos cozinhados, 

refrigerados, congelados e preparados, feitos total ou 

principalmente a partir de massa, arroz, cereais ou 

grãos; aperitivos alimentares, alimentos preparados, 

alimentos semi-preparados, alimentos congelados, 

alimentos refrigerados, refeições prontas a comer, 

refeições refrigeradas, refeições preparadas, pratos 

preparados e conjuntos de refeições constituídos pre-

dominantemente por massa, arroz, cereais ou grãos; 

produtos cozinhados e ingredientes para cozinhar con-

sistindo predominantemente de cacau, arroz, tapioca, 

sagu, farinha, cereais, grãos, confeitaria, açúcar, mel, 

melaço, mostarda, vinagre e/ou molhos (condimentos); 

misturas para panificação e pré-misturas, incluindo 

massa, bolo, muffin, scone, crepe, panqueca, pudim, 

biscoitos e misturas para pastelaria; aperitivos alimen-

tares, alimentos preparados, alimentos semi-prepa-

rados, alimentos congelados, alimentos refrigerados 

e alimentos saudáveis consistindo predominantemen-

te de cacau, arroz, tapioca, sagu, farinha, cereais, 

grãos, confeitaria, açúcar, mel, melaço, mostarda, vinagre 

e/ou molhos (condimentos); cereais para o pequeno-

-almoço; pão; pão e misturas de pão pré-cozinhados, 

cozinhados a 80% e semi- cozinhados; pão refrigerado 

e estabilizado de prateleira [shelf-stable]; pãezinhos; 

pão estaladiço; pão achatado; tortilhas; envoltórios de 

pão; pão libanês e pita; pão e pãezinhos de ciabatta 

e focaccia; pão de alho; pão de ervas aromáticas; pão 

de queijo; palitos de pão; pães de fruta; chapatti; cro-

cantes de pão; massa congelada; massa de pastelaria; 

produtos de massa prontos a cozinhar; massa de pizza; 

bases de pizza; tartes [empadas]; côdeas de tarte de pi-

zza; massas de bolo; produtos de pastelaria; pastelaria 

congelada e não cozinhada e produtos recheados de 

pastelaria incluindo tortas, tartes, bolos e rolos de sal-

sichas; recheios de tarte consistindo predominantemen-

te de cacau, arroz, tapioca, sagu, farinha, cereais, grãos, 

confeitaria, açúcar, mel, melaço, mostarda, vinagre e/ou 

molhos (condimentos); massas e produtos de massa; 

arroz; tapioca e sagu; pizza; tostas; tacos [alimentação]; 

pappadums; quiches; sanduiches; bolachas de água e 

sal; batatas fritas feitas de cereais ou arroz; pipocas; 

biscoitos [bolinhos]; pão de especiarias [pão de gen-

gibre]; bolos; bolos pão-de-ló; queques; scones; flans e 

caixas de flan; tartes e caixas de tartes; cheesecakes; 

pudins; fatias (confeitaria); bolinhos; waffles [gaufres]; 

panquecas [crepes]; panquecas pequenas; donuts; bar-

ras de aveia; croissants; bagels; bolos quentes; meren-

gues; biscoitos crocantes com forma cilindica; biscoitos 

crocantes com forma de cesto; biscoitos de manteiga; 

empadas; levedura, incluindo levedura seca; fermento 

em pó e bicarbonato de sódio; creme de tártaro para 

cozinha; glúten para alimentação; amido para alimen-

tação; dextrose (açúcar); maltose; agentes de engrossa-

mento e de ligação para alimentos; confeitaria; doces; 

confeitaria contendo nozes revestidas; sobremesas e 
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sobremesas enlatadas consistindo predominantemente 

de cacau, arroz, tapioca, sagu, farinha, cereais, grãos, 

confeitaria, açúcar, mel, melaço, mostarda, vinagre e/ou 

molhos (condimentos); glacês, incluindo glacê branco 

e açúcar de confeiteiro; maçapão; fondants [confeita-

ria]; gelos alimentares; coberturas de sobremesas de 

chocolate; xarope de ácer; mel; melaço; creme inglês; 

pó de creme inglês; iogurte gelado; confeitaria láctea; 

gelados [sorvetes]; vinagre, molhos (condimentos), 

incluindo molhos para cozinhar, molhos de mesa, 

molhos orientais, molhos estabilizados de prateleira 

[shelf-stable], ketchup, molho de tomate, molho para 

barbecue, molho tártaro, molhos para cozinhar em 

fogo brando, molhos para massas e arroz, molhos para 

pizzas; molhos para fritar e marinadas; glacés para 

alimentos; salsa (molhos); chutneys; guarnições para 

salada (molho para salada); molhos e misturas de mo-

lhos; mostarda; maionese; extractos de levedura para 

barrar; pastas de barrar contendo predominantemente 

chocolate; gelo; sal; pimenta; especiarias; ervas secas e 

conservadas [temperos]; aromatizantes (que não óleos 

essenciais) para adicionar a alimentos e/ou bebidas; in-

tensificadores de sabor para alimentos, com excepção 

dos óleos essenciais; molhos para alimentos; molhos 

[condimentos]; molhos alimentares [molhos]; caril em 

pó e molhos de caril; café, extractos de café, chá, cacau 

e sucedâneos do café; preparações feitas de ou aro-

matizadas com café ou seus substitutos (predominam 

o café ou os seus substitutos); chocolate, sucedâneos 

de chocolate e preparações feitas de ou aromatizadas 

com cacau, chocolate ou sucedâneos de chocolate 

(predominando o cacau, chocolate ou os sucedâneos 

de chocolate); bebidas e pós com sabor a chocolate 

(predominando o chocolate).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180646

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : Goodman Fielder Pte. Ltd.

  Endereço : 28 Biopolis Road, Wilmar Internatio-

nal, 138568 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gaseificadas; água potável; refrigerantes; 

bebidas energéticas (não para fins médicos); bebidas 

para desporto (não para fins médicos); batidos [bebidas 

de fruta]; bebidas à base de fruta e vegetais; xaropes 

para bebidas; digestivos [bebidas]; preparações para 

fazer bebidas; bebidas com alto teor de proteínas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180648

[220]  Data de pedido : 2021/03/23

[730]  Requerente : ADIENNE Pharma & Biotech 

SA

  Endereço : Via Zurigo 46, Lugano, Switzerland 

6900

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento do cancro e para regimes de condicionamento 

farmacêutico nomeadamente preparações farmacêu-

ticas para uso antes do transplante de células-estami-

nais hematopoiéticas em doenças hematológicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/28  Estados Unidos 

da América N.º 90/216,844

[210]  N.º : N/180686

[220]  Data de pedido : 2021/03/24

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180690

[220]  Data de pedido : 2021/03/24
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[730]  Requerente : COTTON HIGH TECH, S.L.

  Endereço : Colonia La Rabeia, S/N. E-08660 

Balsareny (Barcelona), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Copos menstruais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde.

[210]  N.º : N/180710

[220]  Data de pedido : 2021/03/24

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 018395692

[210]  N.º : N/180712

[220]  Data de pedido : 2021/03/24

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 络

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/09  União Euro-

peia N.º 018395692

[210]  N.º : N/180714

[220]  Data de pedido : 2021/03/25

[730]  Requerente : 

 STARZENE ONLINE LIMITED

  Endereço : 1 10 1016

 Flat/Rm 1016, 10/F, No. 1 Hung To Road, Kwun Tong, 

Kl, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180715

[220]  Data de pedido : 2021/03/25

[730]  Requerente : 

 STARZENE ONLINE LIMITED

  Endereço : 1 10 1016

 Flat/Rm 1016, 10/F, No. 1 Hung To Road, Kwun Tong, 

Kl, 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/180716

[220]  Data de pedido : 2021/03/25

[730]  Requerente : 

 STARZENE ONLINE LIMITED

  Endereço : 1 10 1016

 Flat/Rm 1016, 10/F, No. 1 Hung To Road, Kwun Tong, 

Kl, 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/180734

[220]  Data de pedido : 2021/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 3 L27-08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180735

[220]  Data de pedido : 2021/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 3 L27-08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180736

[220]  Data de pedido : 2021/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5033 3 L27-08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180792

[220]  Data de pedido : 2021/03/26

[730]  Requerente : Griffith Foods International Inc.

  Endereço : One Griffith Center, Alsip, Illinois 

60803 United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos alimentares derivados de, 

preparados com ou incorporando carne, peixe, aves, 

caça, frutos do mar e mariscos; produtos de marisco; 

sopas; preparações para fazer sopas; marisco e bases 

(caldos) para sopas; caldos alimentares, nomeada-

mente caldos de marisco, caldos de carne, caldos de 

galinha, caldos de vegetais e caldos de sopa; caldos 

(bouillon); sopas em pó; coberturas de frutos (frutos 

preparados); creme de queijo; frutas em pó para mis-

tura com sobremesas (frutos processados); misturas 

alimentares preparadas consistindo principalmente de 

queijo; refeições preparadas feitas principalmente de 

queijo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, dourado, vermelho, 

laranja e branco.

[210]  N.º : N/180793

[220]  Data de pedido : 2021/03/26

[730]  Requerente : Griffith Foods International Inc.

  Endereço : One Griffith Center, Alsip, Illinois 

60803 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Temperos para sopa, para caldos de 

carne e para carne; bases para caldos de carne e bases 

para molhos (sauces); temperos alimentares; cober-

turas para alimentos, nomeadamente, coberturas ali-

mentares feitos de pães e de temperos misturados; mo-

lhos para saladas; misturas de farinha para cozinhar; 

massas de padeiro misturadas para cozinhar; misturas 

de farinha para pastelaria; massas de padeiro mistu-

radas para pastelaria; maionese; marinadas; misturas 

de especiarias para aromatizar a carne de churrasco; 

coberturas brilhantes para doces; salmoura para culi-

nária; café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; sago; 

substituto de café; farinha e preparações feitos de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitaria; gelos; 

mel; xarope de melaço; levedura; fermento em pó; sal; 

mostarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; 

condimentos e misturas de condimentos; misturas de 

massa para cozinhar; misturas para a preparação de 

molhos; condimentos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, dourado, vermelho, 

laranja e branco.

[210]  N.º : N/180915

[220]  Data de pedido : 2021/03/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y

0 K 0

[210]  N.º : N/180918

[220]  Data de pedido : 2021/03/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y

0 K 0
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[210]  N.º : N/180921

[220]  Data de pedido : 2021/03/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y

0 K 0

[210]  N.º : N/180935

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : KHRISJOY S.R.L.

  Endereço : Piazzale Biancamano 2, 20121 Mila-

no, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário informal; ves-

tuário com isolamento térmico; vestuário de lazer; 

vestuário para ginástica; vestuário de desporto; ves-

tidos; vestuário para a chuva; bandanas (lenços para 

pescoço); calças tipo Bermudas; bonés (chapelaria); 

roupa de noite; roupa interior; biquínis; suspensórios; 

solidéus; calçado para homens; calçado para senhoras; 

tamancos; calçado para crianças; sapatos de treino; 

calções pelo joelho para vestir; camisas; camisas infor-

mais; tops (camisolas sem alças); chapelaria; bonés e 

chapéus desportivos; capas; casacos; casacos de malha; 

jaquetas desportivas; cintos (vestuário); boinas (bonés); 

fatos; gravatas; fitas para a cabeça (vestuário); artigos 

de vestuário para aquecer os pulsos; faixas para absor-

ver a transpiração; lenços para a cabeça (vestuário); 

camisolas (sweatshirts); jaquetas (vestuário); jaquetas, 

casacos, calças e coletes para homens e senhoras; blu-

sões de penas; sobretudos (vestuários); casacos sem 

mangas (gilets); luvas, incluindo as feitas de pele, cou-

ro ou pêlo de animais; casacos para a chuva (imperme-

áveis); calças de ganga (jeans); camisolas desportivas 

(jerseys); meias de malha; mantos; calças; calças in-

formais; calças de fato de treino; vestidos para a praia; 

camisas tipo polo; blusas; camisolas (pulôveres); san-

dálias; sapatos; xailes; protectores de colarinho para 

vestir; botas; t-shirts; uniformes; viseiras (chapelaria).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180949

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : 

 KANG MOONSEOK

  Endereço : 39 40

 40, Donggwang-ro 39-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic 

of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180950

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : 

 KANG MOONSEOK

  Endereço : 39 40

 40, Donggwang-ro 39-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic 

of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

理

理
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180951

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : 

 KANG MOONSEOK

  Endereço : 39 40

 40, Donggwang-ro 39-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic 

of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

療

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180952

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : 

 Umegaoka sushi no Midori Souhonten Co., Ltd.

  Endereço : 1540022 

1-20-7

 1-20-7, Umegaoka, Setagaya-ku, Tokyo Japan 1540022

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180953

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : 

 Umegaoka sushi no Midori Souhonten Co., Ltd.

  Endereço : 1540022 

1-20-7

 1-20-7, Umegaoka, Setagaya-ku, Tokyo Japan 1540022

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180954

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : 

 Umegaoka sushi no Midori Souhonten Co., Ltd.

  Endereço : 1540022

1-20-7

 1-20-7, Umegaoka, Setagaya-ku, Tokyo Japan 1540022

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180955

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : 

 Umegaoka sushi no Midori Souhonten Co., Ltd.

  Endereço : 1540022 

1-20-7

 1-20-7, Umegaoka, Setagaya-ku, Tokyo Japan 1540022

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181005

[220]  Data de pedido : 2021/03/31

[730]  Requerente : Springer Nature Limited

  Endereço : The Campus, 4 Crinan Street, London 

N1 9XW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

料

16

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14  Reino Unido

N.º UK00003567686

[210]  N.º : N/181007

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

[730]  Requerente : Springer Nature Limited

  Endereço : The Campus, 4 Crinan Street, London 

N1 9XW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14  Reino Unido

N.º UK00003567686

[210]  N.º : N/181016

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181019

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

[730]  Requerente : MORGANS GROUP LLC

  Endereço : 131 Spring Street, 4th Floor, New 

York, NY 10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36



N.º 29 — 21-7-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10739

[511]  Serviços : Serviços de gestão de imóveis para 

terceiros; organização de acordos de arrendamento 

e de aluguer de bens imobiliários; avaliação e admi-

nistração de bens imobiliários; listagens de classifica-

dos imobiliários de apartamentos e habitações para 

aluguer; serviços de agências de propriedades imo-

biliárias comerciais; avaliação de bens imobiliários; 

compra de terrenos, nomeadamente mediação imobili-

ária; arrendamento de bens imobiliários (lease of real 

estate); arrendamento de bens imobiliários (leasing 

of real estate); arrendamento de bens imobiliários 

(leasing of real property); fornecimento de uma base 

de dados com informações sobre listagens de imóveis 

residenciais em diversos bairros e comunidades; for-

necimento de um portal de sítios web na internet com 

informações no domínio do imobiliário, relacionadas 

com o aluguer, a compra e a venda de apartamentos, 

condomínios, vivendas e cabanas de madeira; presta-

ção de informações no domínio dos bens imobiliários, 

através da hiperligação entre sítios web contendo 

informações sobre bens imobiliários; fornecimento 

de informações no domínio imobiliário através da 

internet; fornecimento de catálogos de imóveis e in-

formações sobre imóveis através da internet; partilha 

imobiliária, nomeadamente gestão e organização para 

co-propriedade de bens imóveis; consultadoria imo-

biliária; serviços de gestão de fundos de investimento 

imobiliário; consultoria de gestão imobiliária; serviços 

de listagem de imóveis de apartamentos, condomínios, 

vivendas e cabanas de madeira; gestão imobiliária de 

apartamentos, condomínios, vivendas e cabanas de 

madeira para férias; serviços imobiliários, nomeada-

mente, gestão de imóveis arrendados; serviços imo-

biliários, especificamente aluguer de apartamentos, 

condomínios, vivendas e cabanas de madeira através 

de publicidade pague por clique  ( pay per click ) 

numa rede informática mundial; serviços imobiliários, 

especificamente aluguer de curta duração de aparta-

mentos, condomínios, vivendas e chalés mobilados; 

serviços imobiliários, nomeadamente aluguer e gestão 

para terceiros de condomínios residenciais localizados 

em empreendimentos hoteleiros; serviços imobiliários, 

nomeadamente, serviços de gestão de aluguer de apar-

tamentos, condomínios, vivendas e chalés; serviços 

imobiliários, nomeadamente aluguer, corretagem, ar-

rendamento e gestão de apartamentos, condomínios, 

vivendas e chalés; serviços imobiliários, nomeadamen-

te, serviços de gestão de condomínios; time-sharing de 

imóveis; time-sharing de imóveis de férias; aluguer de 

apartamentos, condomínios, vivendas e chalés; servi-

ços de agência e corretagem imobiliária; serviços imo-

biliários, especificamente fornecimento de listagens 

de imóveis para facilitar transacções de condomínios e 

outras transacções imobiliárias; serviços de gestão de 

condomínios hoteleiros; gestão de activos financeiros 

de condomínios de hotéis; informações sobre seguros; 

informação financeira; avaliação de arte; serviços de 

corretagem financeira alfandegária; serviços de ga-

rantia; angariação de fundos de beneficência; serviços 

fiduciários; corretagem de penhores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181052

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -69871

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181122

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : FOOK HORSE LIMITED

  Endereço : G & 1/F, Yoo Residence, No. 33 Tung 

Lo Wan Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181132

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : FOOK HORSE LIMITED

  Endereço : G & 1/F, Yoo Residence, No. 33 Tung 

Lo Wan Road, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181137

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 Karnival (HK) Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No.66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

C D DV D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181138

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 Karnival (HK) Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No.66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181140

[220]  Data de pedido : 2021/04/07

[730]  Requerente : 

 Karnival (HK) Limited

  Endereço : 66

4

 4/F, Tsim Sha Tsui Centre, No.66 Mody Road, Tsim 

Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181185

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Paula’s Choice, LLC

  Endereço : 705 5th Avenue South, Suite 200, Seattle, 

Washington 98104, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados para cuidados da pele 

não-medicinais; preparados cosméticos; preparados 

cosméticos para cuidados da pele; cosméticos; perfu-

mes; produtos para cuidados da pele, nomeadamente, 

produtos para limpeza da pele, removedores de ma-

quilhagem, tónicos, esfoliantes, hidratantes para o 

rosto, hidratantes para as mãos, cremes faciais, cremes 

para as mãos, loções para o corpo, loções para o rosto, 

máscaras para o rosto e corpo; hidratantes matizados; 
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cremes e géis para olhos; preparados para tratamento 

de acne não-medicinais; hidratantes, cremes e soros de 

retinol para fins cosméticos; produtos não-medicinais 

para a refinação dos poros e controlo de imperfeições 

e de óleo; soros para dar brilho à pele; protectores so-

lares não-medicinais; preparados e aplicadores auto-

-bronzeadores; bronzeadores para a pele e pós-bron-

zeadores para a pele; cremes para clareamento da pele; 

produtos para cuidados dos lábios não-medicinais, 

nomeadamente, bálsamos para lábios, esfoliantes para 

lábios, batons, protectores labiais e protectores solares 

para lábios; produtos para cabelo e corpo não-medici-

nais, nomeadamente, produtos de limpeza, esfoliantes, 

loção para o corpo, hidratante corporal, óleos para o 

corpo, cremes para o corpo, bálsamos para o corpo, 

champôs para cabelo e corpo, condicionador, creme 

para barbear, gel para barbear; toalhetes cosméticos 

pré-humedecidas; preparados para remoção de cutí-

culas e preparados para cuidados das unhas; bran-

queamento de dentes para fins cosméticos; conjuntos 

abrangendo um ou mais produtos acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/08  Estados Unidos 

da América N.º 90/241,975

[210]  N.º : N/181186

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Paula’s Choice, LLC

  Endereço : 705 5th Avenue South, Suite 200, Seattle, 

Washington 98104, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos; suplementos 

antioxidantes para regimes de cuidados pessoais e de 

beleza, nomeadamente, tratar a hidratação da pele e 

preocupações de anti-envelhecimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/08  Estados Unidos 

da América N.º 90/241,975

[210]  N.º : N/181187

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Paula’s Choice, LLC

  Endereço : 705 5th Avenue South, Suite 200, Seattle, 

Washington 98104, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de retalho on-line 

apresentando produtos de cuidados da pele, cosméti-

cos, aplicadores e utensílios para cosméticos, sacos, 

acessórios para cosméticos e publicações; serviços de 

lojas de retalho apresentando produtos de cuidados da 

pele, cosméticos, aplicadores e utensílios para cosmé-

ticos, sacos, acessórios para cosméticos e publicações; 

fornecimento de informações ao consumidor sobre 

cuidados da pele e a indústria cosmética, produtos de 

saúde e de beleza; informação e assessoria comercial 

para consumidores; serviços de distribuição na área de 

cosméticos, produtos para cuidados da pele, e produ-

tos de cuidados pessoais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/08  Estados Unidos 

da América N.º 90/241,975

[210]  N.º : N/181189

[220]  Data de pedido : 2021/04/08

[730]  Requerente : Paula’s Choice, LLC

  Endereço : 705 5th Avenue South, Suite 200, Seattle, 

Washington 98104, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de uma página da inter-

net apresentando informações de cuidados de beleza 

e cuidados da pele sobre beleza, produtos de beleza, 

cosméticos, e cuidados da pele; fornecimento de infor-

mações de cuidados de beleza e cuidados da pele sobre 

beleza, produtos de beleza, cosméticos, e cuidados da 

pele; serviços de consultadoria de beleza e cuidados da 

pele; análises de beleza para determinar que produtos 

de beleza, cuidados da pele, e cosméticos são mais 

adequados para um determinado indivíduo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/08  Estados Unidos 

da América N.º 90/241,975

[210]  N.º : N/181242

[220]  Data de pedido : 2021/04/09

[730]  Requerente : Montenegro S.r.l.



N.º 29 — 21-7-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10743

  Endereço : Via Enrico Fermi 4, 40069 Zola Pre-

dosa, Bologna, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cerveja; 

amargantes [licores]; aperitivos alcoólicos; bebidas 

alcoólicas contendo frutas; bebidas alcoólicas pré-

-misturadas; coquetéis; digestivos [licores e bebidas 

espirituosas]; coquetéis alcoólicos preparados; vinho; 

vinhos fortificados; vermute; conhaque; licores de co-

nhaque.

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Marrom, ouro, prata (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/181311

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : ZOETOP BUSI N ESS CO., 

LIMITED

  Endereço : Room 11-12 2/F Hong Leong Plaza 

(Phase 1) No. 33 Lok Yip Road Fanling NT, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e equipamentos de medi-

ção, incluindo aqueles para fins científicos, náuticos, 

topográficos, meteorológicos, industriais e laborato-

riais, termómetros para uso não médico, barómetros, 

amperímetros, voltímetros, higrómetros, aparelhos de 

teste para uso não médico, telescópios, periscópios, 

bússolas, indicadores de velocidade, aparelhos de la-

boratório, microscópios, lupas, alambiques, fornos e 

fornalhas para experiências de laboratório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181312

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : ZOETOP BUSI N ESS CO., 

LIMITED

  Endereço : Room 11-12 2/F Hong Leong Plaza 

(Phase 1) No. 33 Lok Yip Road Fanling NT, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Cachecóis; vestidos; kimonos; camisas; 

camisas sem alças (tops); regatas femininas; blusas; t-

-shirts; malhas, nomeadamente, tops em malha, calças 

em malha; camisolas [pullovers]; camisolas [vestuário]; 

casacos; coletes; parkas; capas; camisolas de algo-

dão [sweatshirts]; lingerie; negligés; fatos de banho; 

jaquetas [casacos] [vestuário]; blazers; calças justas 

em malha [leggings]; macacões; ceroulas [vestuário]; 

calças, calções; sapatos; sapatos rasos; sapatos de salto 

alto; tacões [salto alto]; sandálias; botas; xailes; meias; 

biquínis; camisolas de dormir; pijamas; roupões de 

banho; luvas; sutiãs; corpetes adequados para o peito; 

vestuário para a chuva; aventais; cintos [vestuário]; 

chapéus.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181313

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : ZOETOP BUSI N ESS CO., 

LIMITED

  Endereço : Room 11-12 2/F Hong Leong Plaza 

(Phase 1) No. 33 Lok Yip Road Fanling NT, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; funções administrativas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181314

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : ZOETOP BUSI N ESS CO., 

LIMITED
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  Endereço : Room 11-12 2/F Hong Leong Plaza 

(Phase 1) No. 33 Lok Yip Road Fanling NT, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e equipamentos de medi-

ção, incluindo aqueles para fins científicos, náuticos, 

topográficos, meteorológicos, industriais e laborato-

riais, termómetros para uso não médico, barómetros, 

amperímetros, voltímetros, higrómetros, aparelhos de 

teste para uso não médico, telescópios, periscópios, 

bússolas, indicadores de velocidade, aparelhos de la-

boratório, microscópios, lupas, alambiques, fornos e 

fornalhas para experiências de laboratório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181315

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : ZOETOP BUSI N ESS CO., 

LIMITED

  Endereço : Room 11-12 2/F Hong Leong Plaza 

(Phase 1) No. 33 Lok Yip Road Fanling NT, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Cachecóis; vestidos; kimonos; camisas; 

camisas sem alças (tops); regatas femininas; blusas; t-

-shirts; malhas, nomeadamente, tops em malha, calças 

em malha; camisolas [pullovers]; camisolas [vestuário]; 

casacos; coletes; parkas; capas; camisolas de algo-

dão [sweatshirts]; lingerie; negligés; fatos de banho; 

jaquetas [casacos] [vestuário]; blazers; calças justas 

em malha [leggings]; macacões; ceroulas [vestuário]; 

calças, calções; sapatos; sapatos rasos; sapatos de salto 

alto; tacões [salto alto]; sandálias; botas; xailes; meias; 

biquínis; camisolas de dormir; pijamas; roupões de 

banho; luvas; sutiãs; corpetes adequados para o peito; 

vestuário para a chuva; aventais; cintos [vestuário]; 

chapéus.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181316

[220]  Data de pedido : 2021/04/12

[730]  Requerente : ZOETOP BUSI N ESS CO., 

LIMITED

  Endereço : Room 11-12 2/F Hong Leong Plaza 

(Phase 1) No. 33 Lok Yip Road Fanling NT, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de empresas; funções administrativas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181574

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : Abu Dhabi National Oil Com-

pany

  Endereço : ADNOC Headquarters, Corniche 

Road, P.O. Box 898, Abu Dhabi, United Arab Emira-

tes

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos, substâncias e preparações 

químicas para uso na indústria e em processos indus-

triais ou de fabricação, silvicultura, agricultura, horti-

cultura, ciência e fotografia; resinas artificiais e sinté-

ticas; plásticos não processados; plásticos sob a forma 

de pós, líquidos e pastas; fertilizantes; adubos naturais 

e artificiais; composições extintoras de incêndio; pro-

dutos químicos destinados à extinção de incêndios; 

substâncias de têmpera; preparações químicas para 

soldadura; substâncias químicas para conservar ali-

mentos; colas para a indústria; substâncias e cimentos 

adesivos incluídos na classe 1; gases incluídos na classe 

1; amónia; sais amoniacais; amónia para uso indus-

trial; amónia aquosa para uso industrial; catalisadores 

de gás sintético para uso na fabricação de amónia e 

operação de fábricas; enxofre [material não metálico]; 

enxofre [mineral não metálico]; dióxido de enxofre; 

ácido sulfúrico e sulfuroso; éter sulfúrico; agentes 

anti-sulfurizantes para baterias; flores de enxofre para 

uso químico; substâncias tanantes; resinas de ureia 
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não processadas e resinas de ureia-formaldeído; adesi-

vos usados na indústria; dispersantes de óleo (produtos 

químicos); produtos químicos de separação de óleo; 

óleos e fluidos hidráulicos; óleos e fluidos de transmis-

são; aditivos químicos para combustíveis, lubrificantes, 

gasolina, fungicidas, insecticidas, herbicidas e lamas 

de perfuração; lamas de perfuração; preparações anti-

congelantes e descongelantes; refrigerantes de motor; 

líquidos para a têmpera; fluidos destinados ao trabalho 

de metais; fluidos de transferência de calor; fluidos 

para amortecedores; fluidos de travão; águas acidula-

das para recarregar acumuladores e baterias; soluções 

anti-espuma para acumuladores e baterias; água des-

tilada; anti-incrustantes; substâncias anti-detonação 

para motores de combustão interna; reagentes quími-

cos para uso em diagnóstico, sem ser para uso médico 

ou veterinário; materiais e meios filtrantes (produtos 

químicos); compostos de fixação química; preparações 

para poupar combustível; produtos de conservação 

para alvenaria, excepto tintas e óleos; preparações de 

microrganismos, sem ser para uso médico ou veteriná-

rio; preparações de moldagem para a fundição; agentes 

tensioactivos; composições para a reparação de pneus; 

preparações de vulcanização; produtos químicos anti-

-embaciamento para janelas; fluidos de transmissão 

automática.

[540]  Marca : 

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

lha, azul e branca, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181575

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : Abu Dhabi National Oil Com-

pany

  Endereço : ADNOC Headquarters, Corniche 

Road, P.O. Box 898, Abu Dhabi, United Arab Emira-

tes

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos, substâncias e preparações 

químicas para uso na indústria e em processos indus-

triais ou de fabricação, silvicultura, agricultura, horti-

cultura, ciência e fotografia; resinas artificiais e sinté-

ticas; plásticos não processados; plásticos sob a forma 

de pós, líquidos e pastas; fertilizantes; adubos naturais 

e artificiais; composições extintoras de incêndio; pro-

dutos químicos destinados à extinção de incêndios; 

substâncias de têmpera; preparações químicas para 

soldadura; substâncias químicas para conservar ali-

mentos; colas para a indústria; substâncias e cimentos 

adesivos incluídos na classe 1; gases incluídos na classe 

1; amónia; sais amoniacais; amónia para uso indus-

trial; amónia aquosa para uso industrial; catalisadores 

de gás sintético para uso na fabricação de amónia e 

operação de fábricas; enxofre [material não metálico]; 

enxofre [mineral não metálico]; dióxido de enxofre; 

ácido sulfúrico e sulfuroso; éter sulfúrico; agentes 

anti-sulfurizantes para baterias; flores de enxofre para 

uso químico; substâncias tanantes; resinas de ureia 

não processadas e resinas de ureia-formaldeído; adesi-

vos usados na indústria; dispersantes de óleo (produtos 

químicos); produtos químicos de separação de óleo; 

óleos e fluidos hidráulicos; óleos e fluidos de transmis-

são; aditivos químicos para combustíveis, lubrificantes, 

gasolina, fungicidas, insecticidas, herbicidas e lamas 

de perfuração; lamas de perfuração; preparações anti-

congelantes e descongelantes; refrigerantes de motor; 

líquidos para a têmpera; fluidos destinados ao trabalho 

de metais; fluidos de transferência de calor; fluidos 

para amortecedores; fluidos de travão; águas acidula-

das para recarregar acumuladores e baterias; soluções 

anti-espuma para acumuladores e baterias; água des-

tilada; anti-incrustantes; substâncias anti-detonação 

para motores de combustão interna; reagentes quími-

cos para uso em diagnóstico, sem ser para uso médico 

ou veterinário; materiais e meios filtrantes (produtos 

químicos); compostos de fixação química; preparações 

para poupar combustível; produtos de conservação 

para alvenaria, excepto tintas e óleos; preparações de 

microrganismos, sem ser para uso médico ou veteriná-

rio; preparações de moldagem para a fundição; agentes 

tensioactivos; composições para a reparação de pneus; 

preparações de vulcanização; produtos químicos anti-

-embaciamento para janelas; fluidos de transmissão 

automática.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul e 

branca, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181576

[220]  Data de pedido : 2021/04/15

[730]  Requerente : Abu Dhabi National Oil Com-

pany

  Endereço : ADNOC Headquarters, Corniche 

Road, P.O. Box 898, Abu Dhabi, United Arab Emira-

tes

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos, substâncias e preparações 

químicas para uso na indústria e em processos indus-

triais ou de fabricação, silvicultura, agricultura, horti-

cultura, ciência e fotografia; resinas artificiais e sinté-

ticas; plásticos não processados; plásticos sob a forma 

de pós, líquidos e pastas; fertilizantes; adubos naturais 

e artificiais; composições extintoras de incêndio; pro-

dutos químicos destinados à extinção de incêndios; 

substâncias de têmpera; preparações químicas para 

soldadura; substâncias químicas para conservar ali-

mentos; colas para a indústria; substâncias e cimentos 

adesivos incluídos na classe 1; gases incluídos na classe 

1; amónia; sais amoniacais; amónia para uso indus-

trial; amónia aquosa para uso industrial; catalisadores 

de gás sintético para uso na fabricação de amónia e 

operação de fábricas; enxofre [material não metálico]; 

enxofre [mineral não metálico]; dióxido de enxofre; 

ácido sulfúrico e sulfuroso; éter sulfúrico; agentes 

anti-sulfurizantes para baterias; flores de enxofre para 

uso químico; substâncias tanantes; resinas de ureia 

não processadas e resinas de ureia-formaldeído; adesi-

vos usados na indústria; dispersantes de óleo (produtos 

químicos); produtos químicos de separação de óleo; 

óleos e fluidos hidráulicos; óleos e fluidos de transmis-

são; aditivos químicos para combustíveis, lubrificantes, 

gasolina, fungicidas, insecticidas, herbicidas e lamas 

de perfuração; lamas de perfuração; preparações anti-

congelantes e descongelantes; refrigerantes de motor; 

líquidos para a têmpera; fluidos destinados ao trabalho 

de metais; fluidos de transferência de calor; fluidos 

para amortecedores; fluidos de travão; águas acidula-

das para recarregar acumuladores e baterias; soluções 

anti-espuma para acumuladores e baterias; água des-

tilada; anti-incrustantes; substâncias anti-detonação 

para motores de combustão interna; reagentes quími-

cos para uso em diagnóstico, sem ser para uso médico 

ou veterinário; materiais e meios filtrantes (produtos 

químicos); compostos de fixação química; preparações 

para poupar combustível; produtos de conservação 

para alvenaria, excepto tintas e óleos; preparações de 

microrganismos, sem ser para uso médico ou veteriná-

rio; preparações de moldagem para a fundição; agentes 

tensioactivos; composições para a reparação de pneus; 

preparações de vulcanização; produtos químicos anti-

-embaciamento para janelas; fluidos de transmissão 

automática.

[540]  Marca : 

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

branca, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181638

[220]  Data de pedido : 2021/04/16

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  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 : 
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[210]  N.º : N/181639

[220]  Data de pedido : 2021/04/16

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  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 : 

[210]  N.º : N/181640

[220]  Data de pedido : 2021/04/16

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  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-

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 : 

[210]  N.º : N/181643

[220]  Data de pedido : 2021/04/16

[730]  Requerente : MHG IP HOLDING (SINGA-

PORE) PTE. LTD.

  Endereço : 2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta 

House, Singapore (159919)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de apartamentos com serviços 

de apoio; gestão de edifícios de apartamentos; servi-

ços de gestão de time share  (imóveis de férias); 

aluguer de escritórios; agências imobiliárias; serviços 

imobiliários; leasing de bens imobiliários; avaliação 

imobiliária; e gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181689

[220]  Data de pedido : 2021/04/20

[730]  Requerente : OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Endereço : Pustynia 84F, Dębica, Poland, post code: 

39-200

  Nacionalidade :  Polaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181742

[220]  Data de pedido : 2021/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129

301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181743

[220]  Data de pedido : 2021/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129

301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181750

[220]  Data de pedido : 2021/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2140

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181757

[220]  Data de pedido : 2021/04/21

[730]  Requerente : 

 4S Imaging Expert Limited

  Endereço : 2-4

2 206C

 Flat/Room 206C, 2/F, Sun Cheong Industrial Building, 

2-4 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181758

[220]  Data de pedido : 2021/04/21

[730]  Requerente : 

 4S Imaging Expert Limited

  Endereço : 2-4

2 206C

 Flat/Room 206C, 2/F, Sun Cheong Industrial Building, 

2-4 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181808

[220]  Data de pedido : 2021/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 335-341

15 I-Q X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181869

[220]  Data de pedido : 2021/04/23

[730]  Requerente : 

 MACBROADCAST PRODUCTION LIMITED

  Endereço : 7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181871

[220]  Data de pedido : 2021/04/23

[730]  Requerente : 

 MACBROADCAST PRODUCTION LIMITED

  Endereço : 7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/181913

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181914

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181915

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181916

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181917

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181918

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181919

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181920

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181921

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181922

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181923

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181924

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2
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 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181925

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181926

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181927

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181928

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181929

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181930

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181931

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181932

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181933

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181934

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181935

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine co., Ltd.

  Endereço : 2

 No. 2 Deji Road, Bayi District, Nyingchi, Tibet, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181942

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

034 003 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181943

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

034 003 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181944

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

034 003 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181945

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

034 003 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181946

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

034 003 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181947

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

034 003 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181949

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : Dr. Martens  International 

Trading GmbH
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  Endereço : Ahornstrasse 8a, D-82166 Grafelfing, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Dr. Maertens  Marketing 

GmbH

  Endereço : An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado, botas, sandálias, sapatos, gás-

peas para botas, palmilhas, acessórios metálicos para 

calçado, solas para calçado, palmilhas para calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181958

[220]  Data de pedido : 2021/04/26

[730]  Requerente : Chief Securities Limited

  Endereço : 11 Th Floor, FWD Financial Centre, 

308 Des Voeux Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos tecnológicos e de 

pesquisa e de projecto relacionados dos mesmos; ser-

viços de análise industrial, pesquisa industrial e de-

sign industrial; serviços de controlo de qualidade e de 

autentificação; serviços de concepção e de desenvol-

vimento de hardware e software informáticos; todos 

incluídos na Classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181991

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados do cor-

po (não medicinais); preparações para os cuidados da 

pele (cosméticos); produtos não medicinais para os 

cuidados da pele; produtos de limpeza não medicinais 

para o corpo; produtos cosméticos para os cuidados 

da pele; produtos cosméticos para o rosto; produtos 

não medicinais para os cuidados dos cabelos; produtos 

não medicinais para o cabelo; produtos de banho para 

bebés (não medicinais); produtos líquidos (não medi-

cinais) para limpar as mãos; cremes de protecção para 

as mãos; preparações cosméticas para os cuidados das 

mãos; preparações para limpar as mãos; produtos de 

limpeza para as mãos; cremes para as mãos; cremes 

para o corpo (cosméticos); leites corporais; hidratantes 

corporais; pós para o corpo não medicinais; exfolian-

tes para o corpo; sabonetes para o corpo; produtos de 

limpeza para o rosto; pós cosméticos para o rosto; cre-

mes não medicinais para o rosto; loções para o rosto 

não medicinais; pós cosméticos para o rosto; cremes 

não medicinais para o rosto; preparações de limpe-

za para a pele; preparações de limpeza para o rosto; 

sabonetes líquidos (não medicinais); sabonetes perfu-

mados; sabões; espumas de limpeza da pele; géis de 

espuma para o banho; loções hidratantes para o corpo 

(cosméticos); loções não medicinais para a pele; loções 

perfumadas para o corpo (produtos de toilette não 

medicinais); loções perfumadas (produtos de toilette 

não medicinais); esfoliantes para o cuidado da pele; es-

foliantes para a limpeza da pele; géis de beleza; géis de 

limpeza da pele; géis cosméticos para os olhos; cremes 

não medicinais para os olhos; sprays para o corpo (não 

medicinais); vaporizadores perfumados para o corpo 

(produtos de toucador); soros (preparações cosméti-

cas); máscaras de beleza; máscaras de limpeza faciais; 

máscaras faciais (cosméticas); bálsamos para os lábios 

não medicinais; produtos de limpeza cosméticos para 

a acne; cremes cosméticos para acne; óleos para o 

rosto; tónicos faciais (cosméticos); protectores solares 

(cosméticos); cremes cosméticos para rugas; cremes 

anti-rugas; loções não medicinais para as rugas dos 

olhos; cremes cosméticos para tonificar a pele; cremes 

tonificantes (cosméticos); óleos para o banho não me-

dicinais; óleos sendo produtos de espuma perfumados 

para uso no banho; perfumes; óleos essenciais para 

uso pessoal; óleos de aromaterapia; produtos de toi-

lette para bebés não medicinais; champôs para bebés; 

preparações de banho para bebés (não medicinais); 

leites corporais para bebés; loções para bebés não me-

dicinais; óleos para bebés; óleos de massagem não me-

dicinais; óleos para o corpo para uso cosmético; óleos 
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para o corpo (cosméticos); cosméticos; cosméticos para 

uso na pele; cosméticos sob a forma de cremes; brilhos 

para os lábios; amaciadores para o cabelo; champôs 

para o cabelo; potpourri ; tónicos cosméticos para a 

pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Austrália

N.º 2153669

[210]  N.º : N/181992

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para os 

cuidados da pele, preparações esterilizantes, substân-

cias dietéticas para uso médico, produtos veterinários, 

algodão hidrófilo asséptico, lacas dentárias, unguentos 

medicinais para queimaduras solares, sais para banhos 

de águas minerais, preparações purificadoras do ar e 

repelentes de insectos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181993

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Pedras de amolar [ferramentas manu-

ais], implementos agrícolas [accionados manualmente], 

ferramentas de jardinagem [accionadas manualmente], 

ferramentas para marcação de gado, abridores de os-

tras, alicates, brocas, agulhas para gravação, tesouras, 

armas brancas, excepto armas de fogo, talheres, pinças 

para depilar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181994

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, lenços de papel para remover 

maquilhagem, produtos de impressão, publicações 

impressas, sacolas [envelopes, bolsas] de papel ou plás-

tico, para embalagem, artigos de papelaria, materiais 

de escrita, materiais de desenho, máquinas de escre-

ver [eléctricas ou não eléctricas], materiais de ensino 

[excepto aparelhos], etiquetas de preços em papel / 

/ cartão, material para encadernação, fotografias, fitas 

adesivas para papelaria ou uso doméstico, papel de 

filtro, mata-borrões, selos (sinetes), forros de gaveta 

em papel [perfumado ou não], materiais para a mode-

lagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181995

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21
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[511]  Produtos : Utensí lios para uso doméstico, vi-

draria (pintada), loiça de porcelana, obras de arte 

em porcelana, cerâmica, faiança, terracota ou vidro, 

utensílios de toilette, pentes, escovas de dentes, pali-

tos, utensílios cosméticos, recipientes com isolamento 

térmico para bebidas, esponjas para o banho, cristais 

[vidraria], gaiolas para animais domésticos, armadi-

lhas para insectos, canecas, não em metais preciosos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181996

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas em linha; serviços 

retalhistas de cosméticos não medicinais, produtos 

para os cuidados da pele, produtos para os cuidados 

dos cabelos e produtos de toilette, dentífricos não 

medicinais, perfumaria, óleos essenciais, produtos 

para branquear e outras substâncias para uso em la-

vandaria, produtos para limpar, polir, desengordurar 

e raspar; venda a retalho de produtos por qualquer 

meio; publicidade; fornecimento de informações de 

negócios; agências de importação-exportação; serviços 

de aquisição para terceiros (compra de produtos e ser-

viços para outras empresas); consultoria de gestão de 

pessoal; serviços de relocalização de negócios; aluguer 

de máquinas de venda automática; compilação de in-

formações comerciais em bases de dados informáticas; 

pesquisa de marketing.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Austrália

N.º 2153669

[210]  N.º : N/181997

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados de beleza; spas de 

saúde (serviços de saúde, higiene e beleza); consultoria 

em cuidados de beleza; cuidados de higiene e beleza 

para humanos; salões de beleza; serviços de salão de 

beleza; serviços de spa de saúde; serviços de massa-

gem; serviços de esteticista; serviços de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Austrália

N.º 2153669

[210]  N.º : N/181998

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados do cor-

po (não medicinais); preparações para os cuidados da 

pele (cosméticos); produtos não medicinais para os 

cuidados da pele; produtos de limpeza não medicinais 

para o corpo; produtos cosméticos para os cuidados 

da pele; produtos cosméticos para o rosto; produtos 

não medicinais para os cuidados dos cabelos; produtos 

não medicinais para o cabelo; produtos de banho para 

bebés (não medicinais); produtos líquidos (não medi-

cinais) para limpar as mãos; cremes de protecção para 

as mãos; preparações cosméticas para os cuidados das 

mãos; preparações para limpar as mãos; produtos de 

limpeza para as mãos; cremes para as mãos; cremes 

para o corpo (cosméticos); leites corporais; hidratantes 

corporais; pós para o corpo não medicinais; exfolian-

tes para o corpo; sabonetes para o corpo; produtos de 

limpeza para o rosto; pós cosméticos para o rosto; cre-
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mes não medicinais para o rosto; loções para o rosto 

não medicinais; pós cosméticos para o rosto; cremes 

não medicinais para o rosto; preparações de limpe-

za para a pele; preparações de limpeza para o rosto; 

sabonetes líquidos (não medicinais); sabonetes perfu-

mados; sabões; espumas de limpeza da pele; géis de 

espuma para o banho; loções hidratantes para o corpo 

(cosméticos); loções não medicinais para a pele; loções 

perfumadas para o corpo (produtos de toilette não 

medicinais); loções perfumadas (produtos de toilette 

não medicinais); esfoliantes para o cuidado da pele; es-

foliantes para a limpeza da pele; géis de beleza; géis de 

limpeza da pele; géis cosméticos para os olhos; cremes 

não medicinais para os olhos; sprays para o corpo (não 

medicinais); vaporizadores perfumados para o corpo 

(produtos de toucador); soros (preparações cosméti-

cas); máscaras de beleza; máscaras de limpeza faciais; 

máscaras faciais (cosméticas); bálsamos para os lábios 

não medicinais; produtos de limpeza cosméticos para 

a acne; cremes cosméticos para acne; óleos para o 

rosto; tónicos faciais (cosméticos); protectores solares 

(cosméticos); cremes cosméticos para rugas; cremes 

anti-rugas; loções não medicinais para as rugas dos 

olhos; cremes cosméticos para tonificar a pele; cremes 

tonificantes (cosméticos); óleos para o banho não me-

dicinais; óleos sendo produtos de espuma perfumados 

para uso no banho; perfumes; óleos essenciais para 

uso pessoal; óleos de aromaterapia; produtos de toi-

lette para bebés não medicinais; champôs para bebés; 

preparações de banho para bebés (não medicinais); 

leites corporais para bebés; loções para bebés não me-

dicinais; óleos para bebés; óleos de massagem não me-

dicinais; óleos para o corpo para uso cosmético; óleos 

para o corpo (cosméticos); cosméticos; cosméticos para 

uso na pele; cosméticos sob a forma de cremes; brilhos 

para os lábios; amaciadores para o cabelo; champôs 

para o cabelo; potpourri ; tónicos cosméticos para a 

pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/17  Austrália

N.º 2161409

[210]  N.º : N/181999

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para os 

cuidados da pele, preparações esterilizantes, substân-

cias dietéticas para uso médico, produtos veterinários, 

algodão hidrófilo asséptico, lacas dentárias, unguentos 

medicinais para queimaduras solares, sais para banhos 

de águas minerais, preparações purificadoras do ar e 

repelentes de insectos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182000

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Pedras de amolar [ferramentas manu-

ais], implementos agrícolas [accionados manualmente], 

ferramentas de jardinagem [accionadas manualmente], 

ferramentas para marcação de gado, abridores de os-

tras, alicates, brocas, agulhas para gravação, tesouras, 

armas brancas, excepto armas de fogo, talheres, pinças 

para depilar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182001

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, lenços de papel para remover 

maquilhagem, produtos de impressão, publicações 

impressas, sacolas [envelopes, bolsas] de papel ou plás-

tico, para embalagem, artigos de papelaria, materiais 

de escrita, materiais de desenho, máquinas de escre-

ver [eléctricas ou não eléctricas], materiais de ensino 

[excepto aparelhos], etiquetas de preços em papel / 

/ cartão, material para encadernação, fotografias, fitas 

adesivas para papelaria ou uso doméstico, papel de 

filtro, mata-borrões, selos (sinetes), forros de gaveta 

em papel [perfumado ou não], materiais para a mode-

lagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182002

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensí lios para uso doméstico, vi-

draria (pintada), loiça de porcelana, obras de arte 

em porcelana, cerâmica, faiança, terracota ou vidro, 

utensílios de toilette, pentes, escovas de dentes, pali-

tos, utensílios cosméticos, recipientes com isolamento 

térmico para bebidas, esponjas para o banho, cristais 

[vidraria], gaiolas para animais domésticos, armadi-

lhas para insectos, canecas, não em metais preciosos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182003

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas em linha; serviços 

retalhistas de cosméticos não medicinais, produtos 

para os cuidados da pele, produtos para os cuidados 

dos cabelos e produtos de toilette, dentífricos não 

medicinais, perfumaria, óleos essenciais, produtos 

para branquear e outras substâncias para uso em la-

vandaria, produtos para limpar, polir, desengordurar 

e raspar; venda a retalho de produtos por qualquer 

meio; publicidade; fornecimento de informações de 

negócios; agências de importação-exportação; serviços 

de aquisição para terceiros (compra de produtos e ser-

viços para outras empresas); consultoria de gestão de 

pessoal; serviços de relocalização de negócios; aluguer 

de máquinas de venda automática; compilação de in-

formações comerciais em bases de dados informáticas; 

pesquisa de marketing.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/17  Austrália

N.º 2161409

[210]  N.º : N/182004

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados de beleza; spas de 

saúde (serviços de saúde, higiene e beleza); consultoria 

em cuidados de beleza; cuidados de higiene e beleza 

para humanos; salões de beleza; serviços de salão de 

beleza; serviços de spa de saúde; serviços de massa-

gem; serviços de esteticista; serviços de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/17  Austrália

N.º 2161409



10760     29   2021  7  21 

[210]  N.º : N/182005

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados do cor-

po (não medicinais); preparações para os cuidados da 

pele (cosméticos); produtos não medicinais para os 

cuidados da pele; produtos de limpeza não medicinais 

para o corpo; produtos cosméticos para os cuidados 

da pele; produtos cosméticos para o rosto; produtos 

não medicinais para os cuidados dos cabelos; produtos 

não medicinais para o cabelo; produtos de banho para 

bebés (não medicinais); produtos líquidos (não medi-

cinais) para limpar as mãos; cremes de protecção para 

as mãos; preparações cosméticas para os cuidados das 

mãos; preparações para limpar as mãos; produtos de 

limpeza para as mãos; cremes para as mãos; cremes 

para o corpo (cosméticos); leites corporais; hidratantes 

corporais; pós para o corpo não medicinais; exfolian-

tes para o corpo; sabonetes para o corpo; produtos de 

limpeza para o rosto; pós cosméticos para o rosto; cre-

mes não medicinais para o rosto; loções para o rosto 

não medicinais; pós cosméticos para o rosto; cremes 

não medicinais para o rosto; preparações de limpe-

za para a pele; preparações de limpeza para o rosto; 

sabonetes líquidos (não medicinais); sabonetes perfu-

mados; sabões; espumas de limpeza da pele; géis de 

espuma para o banho; loções hidratantes para o corpo 

(cosméticos); loções não medicinais para a pele; loções 

perfumadas para o corpo (produtos de toilette não 

medicinais); loções perfumadas (produtos de toilette 

não medicinais); esfoliantes para o cuidado da pele; es-

foliantes para a limpeza da pele; géis de beleza; géis de 

limpeza da pele; géis cosméticos para os olhos; cremes 

não medicinais para os olhos; sprays para o corpo (não 

medicinais); vaporizadores perfumados para o corpo 

(produtos de toucador); soros (preparações cosméti-

cas); máscaras de beleza; máscaras de limpeza faciais; 

máscaras faciais (cosméticas); bálsamos para os lábios 

não medicinais; produtos de limpeza cosméticos para 

a acne; cremes cosméticos para acne; óleos para o 

rosto; tónicos faciais (cosméticos); protectores solares 

(cosméticos); cremes cosméticos para rugas; cremes 

anti-rugas; loções não medicinais para as rugas dos 

olhos; cremes cosméticos para tonificar a pele; cremes 

tonificantes (cosméticos); óleos para o banho não me-

dicinais; óleos sendo produtos de espuma perfumados 

para uso no banho; perfumes; óleos essenciais para 

uso pessoal; óleos de aromaterapia; produtos de toi-

lette para bebés não medicinais; champôs para bebés; 

preparações de banho para bebés (não medicinais); 

leites corporais para bebés; loções para bebés não me-

dicinais; óleos para bebés; óleos de massagem não me-

dicinais; óleos para o corpo para uso cosmético; óleos 

para o corpo (cosméticos); cosméticos; cosméticos para 

uso na pele; cosméticos sob a forma de cremes; brilhos 

para os lábios; amaciadores para o cabelo; champôs 

para o cabelo; potpourri ; tónicos cosméticos para a 

pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Austrália

N.º 2153663

[210]  N.º : N/182006

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para os 

cuidados da pele, preparações esterilizantes, substân-

cias dietéticas para uso médico, produtos veterinários, 

algodão hidrófilo asséptico, lacas dentárias, unguentos 

medicinais para queimaduras solares, sais para banhos 

de águas minerais, preparações purificadoras do ar e 

repelentes de insectos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182007

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8
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[511]  Produtos : Pedras de amolar [ferramentas manu-

ais], implementos agrícolas [accionados manualmente], 

ferramentas de jardinagem [accionadas manualmente], 

ferramentas para marcação de gado, abridores de os-

tras, alicates, brocas, agulhas para gravação, tesouras, 

armas brancas, excepto armas de fogo, talheres, pinças 

para depilar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182008

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, lenços de papel para remover 

maquilhagem, produtos de impressão, publicações 

impressas, sacolas [envelopes, bolsas] de papel ou plás-

tico, para embalagem, artigos de papelaria, materiais 

de escrita, materiais de desenho, máquinas de escrever 

[eléctricas ou não eléctricas], materiais de ensino [ex-

cepto aparelhos], etiquetas de preços em papel / cartão, 

material para encadernação, fotografias, fitas adesivas 

para papelaria ou uso doméstico, papel de filtro, mata-

-borrões, selos (sinetes), forros de gaveta em papel [per-

fumado ou não], materiais para a modelagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182009

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensí lios para uso doméstico, vi-

draria (pintada), loiça de porcelana, obras de arte 

em porcelana, cerâmica, faiança, terracota ou vidro, 

utensílios de toilette, pentes, escovas de dentes, pali-

tos, utensílios cosméticos, recipientes com isolamento 

térmico para bebidas, esponjas para o banho, cristais 

[vidraria], gaiolas para animais domésticos, armadi-

lhas para insectos, canecas, não em metais preciosos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182010

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas em linha; serviços 

retalhistas de cosméticos não medicinais, produtos 

para os cuidados da pele, produtos para os cuidados 

dos cabelos e produtos de toilette, dentífricos não 

medicinais, perfumaria, óleos essenciais, produtos 

para branquear e outras substâncias para uso em la-

vandaria, produtos para limpar, polir, desengordurar 

e raspar; venda a retalho de produtos por qualquer 

meio; publicidade; fornecimento de informações de 

negócios; agências de importação-exportação; serviços 

de aquisição para terceiros (compra de produtos e ser-

viços para outras empresas); consultoria de gestão de 

pessoal; serviços de relocalização de negócios; aluguer 

de máquinas de venda automática; compilação de in-

formações comerciais em bases de dados informáticas; 

pesquisa de marketing.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Austrália

N.º 2153663

[210]  N.º : N/182011

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Jurlique International Pty Ltd

  Endereço : 44-50 Oborn Rd, Mount Barker, SA, 

5251, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados de beleza; spas de 

saúde (serviços de saúde, higiene e beleza); consultoria 

em cuidados de beleza; cuidados de higiene e beleza 

para humanos; salões de beleza; serviços de salão de 

beleza; serviços de spa de saúde; serviços de massa-

gem; serviços de esteticista; serviços de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Austrália

N.º 2153663

[210]  N.º : N/182017

[220]  Data de pedido : 2021/04/27

[730]  Requerente : Beter Bed Holding N.V.

  Endereço : Linie 27, 5405 AR Uden, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama; tecidos e produtos 

têxteis não incluídos noutras classes; edredons; tecidos 

para colchões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182060

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

 MINOR FIGURES LIMITED

  Endereço : 12A

E17 5QJ

 Unit 12A, Uplands Business Park, Blackhorse Lane, 

London, E17 5QJ (GB)

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182061

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

 MINOR FIGURES LIMITED

  Endereço : 12A

E17 5QJ

 Unit 12A, Uplands Business Park, Blackhorse Lane, 

London, E17 5QJ (GB)

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182063

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial
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[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 : 

[210]  N.º : N/182064

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  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 para fins medicinais, 

preparados digestivos, preparados e suplementos her-

báceos, medicamentos Chineses patenteados, prepara-

dos e suplementos vitamínicos e minerais, substâncias 

dietéticas, alimentos e bebidas dietéticas adaptadas 

para fins medicinais, preparados alimentares dieté-

ticos e biológicos para fins medicinais, suplementos 

alimentares saudáveis e aditivos alimentares para fins 

medicinais, alimentos para bebés e crianças, prepa-

rações alimentares para bebés, gessos, materiais para 

pensos, matérias para chumbar os dentes, ceras dentá-

rias, desinfectantes, preparados para destruir vermes, 

fungicidas, herbicidas, e serviços de marketing, vendas 

a retalho ou por grosso relacionados com os produtos 

supramencionados a partir de uma base de dados in-

formática ou da Internet; serviços de consultadoria, 

informação, publicidade e promoção, gestão de negó-

cios e serviços de assessoria, tudo relacionados com 

os serviços supramencionados; serviços de franchising 

comercial (compras em grupo, publicidade em grupo).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182065

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : Hutchison Whampoa Enterprises 

Limited

  Endereço : 48th Floor, Cheung Kong Center, 2 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  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-

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 : 

[210]  N.º : N/182072

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

 Paulmann China Co.,Ltd

  Endereço : 50

212-215

 No. 50 Nanxiang 1st Road, Science City, Huangpu Dis-

trict, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182140

[220]  Data de pedido : 2021/04/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

318 5 1 1-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182159

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : 

 SEMK PRODUCTS LIMITED

  Endereço : 6

28 2806

 Unit 2806, 28/F, The Octagon, 6 Sha Tsui Road, Tsuen 

Wan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[ ]

[

] [ ]

携 携

 ; 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182161

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[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 : 3

[511]  Produtos : Pasta dentífrica não medicinal, prepara-

ções para a lavagem da boca sem ser para uso médico.

[540]  Marca : 

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

relo, amarelo escuro, laranja claro, laranja, laranja 

escuro, vermelho, vermelho escuro, roxo escuro, azul 

escuro, azul, azul claro e verde tal como representado 

na figura.
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[210]  N.º : N/182174

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Shell Brands International AG

  Endereço : Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de laboratório; ensaio, medi-

ção e análise de materiais, produtos e equipamentos; 

pesquisa química, mecânica, científica, tecnológica e 

técnica; fornecimento de informações sobre serviços 

de testes de laboratórios, materiais, produtos e equipa-

mentos; serviços de engenharia química e engenharia 

mecânica; serviços de consultadoria e assessoria, to-

dos relacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/17 - -  

Benelux N.º 1438463

[210]  N.º : N/182196

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : TOTAL SE

  Endereço : 2, Place Jean Millier - La Défense 6, 

92400 Courbevoie - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Petróleo (bruto ou refinado); energia 

elétrica em todas as formas; carburante; biocarburan-

te; combustíveis e biocombustíveis; óleo combustível; 

gás natural e gases de petróleo em todas as formas; 

lubrificantes, óleos e graxas industriais; oléos de base; 

aditivos de petróleo usados na indústria; aditivos não 

químicos para combustíveis, lubrificantes, carburante, 

betume e outros produtos de petróleo; aditivos não 

químicos para inseticidas, herbicidas e fungicidas; sol-

ventes de petróleo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/02/01  França

N.º 214727686

[210]  N.º : N/182202

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Sociedade de Artes Bambú, Limi-

tada

  Endereço : Calçada da Igreja de São Lázaro, n.o 8, 

r/c, Macau SAR

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços de colóquios, 

conferências, congressos, exposições para fins cultu-

rais, museus [apresentações e exposições]; organização 

de exposições para fins culturais, organização e direc-

ção de colóquios, conferências, congressos, seminá-

rios e simpósios; organização e gestão de ateliers  

de formação [workshops]; seminários, simpósios e 

workshops [ ateliers  de formação].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182203

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Sociedade de Artes Bambú, Limi-

tada

  Endereço : Calçada da Igreja de São Lázaro, n.o 8, 

r/c, Macau SAR

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços de colóquios, 

conferências, congressos, exposições para fins cultu-

rais, museus [apresentações e exposições]; organização 

de exposições para fins culturais, organização e direc-

ção de colóquios, conferências, congressos, seminá-

rios e simpósios; organização e gestão de ateliers  

de formação [workshops]; seminários, simpósios e 

workshops [ ateliers  de formação].

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182204

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Sociedade de Artes Bambú, Limi-

tada

  Endereço : Calçada da Igreja de São Lázaro, n.o 8, 

r/c, Macau SAR

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços de colóquios, 

conferências, congressos, exposições para fins cultu-

rais, museus [apresentações e exposições]; organização 

de exposições para fins culturais, organização e direc-

ção de colóquios, conferências, congressos, seminá-

rios e simpósios; organização e gestão de ateliers  

de formação [workshops]; seminários, simpósios e 

workshops [ ateliers  de formação].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182205

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Sociedade de Artes Bambú, Limi-

tada

  Endereço : Calçada da Igreja de São Lázaro, n.o 8, 

r/c, Macau SAR

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços de colóquios, 

conferências, congressos, exposições para fins cultu-

rais, museus [apresentações e exposições]; organização 

de exposições para fins culturais, organização e direc-

ção de colóquios, conferências, congressos, seminá-

rios e simpósios; organização e gestão de ateliers  

de formação [workshops]; seminários, simpósios e 

workshops [ ateliers  de formação].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182206

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Sociedade de Artes Bambú, Limi-

tada

  Endereço : Calçada da Igreja de São Lázaro, n.o 8, 

r/c, Macau SAR

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços de colóquios, 

conferências, congressos, exposições para fins cultu-

rais, museus [apresentações e exposições]; organização 

de exposições para fins culturais, organização e direc-

ção de colóquios, conferências, congressos, seminá-

rios e simpósios; organização e gestão de ateliers  

de formação [workshops]; seminários, simpósios e 

workshops [ ateliers  de formação].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182212

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

[730]  Requerente : Japan Tobacco Inc.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku 

Tokyo Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco, manufacturado e não manu-

facturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco de enrolar à mão, tabaco para mascar, tabaco 

para snus [tabaco humedecido para chupar]; cigarros, 

cigarros electrónicos, charutos, cigarrilhas; rapé; ar-

tigos para fumadores incluídos na classe 34; papéis de 

cigarro, tubos e fósforos para cigarros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182223

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

[730]  Requerente : Giuseppe Zanotti S.p.A.

  Endereço : Via Dell’Artigianato 28, San Mauro 

Pascoli, Italy
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  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles 

de animais ou couro; sacos, baús e sacos de viagem; 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chico-

tes, arreios e selaria; sacos de mão, carteiras, bolsas, 

baús de viagem, pastas, estojos para artigos de higiene 

pessoal, sacos a tiracolo, estojos para porta-chaves, 

mochilas para desporto, correias feitas de couro (com 

excepção vestuário), trelas feitas de couro, faixas feitas 

de couro, fios feitos de couro, sacos de ferramentas fei-

tos de couro (vazios), sacos para fins embalagens feitos 

de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182255

[220]  Data de pedido : 2021/05/06

[730]  Requerente : 頴

 CHEUNG WING KAM

  Endereço : Rua Nona da Areia Preta No.297, 

Fase N8 andar, D8 Edif, Kam Hoi San Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : CMYK C

128 M 55 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/182267

[220]  Data de pedido : 2021/05/06

[730]  Requerente : Shire Orphan Therapies GmbH

  Endereço : Friedrichstrasse 149, Berlin 10117, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos e veterinários 

para uso no tratamento e prevenção do angioedema, 

no tratamento e prevenção da asma, no tratamento e 

prevenção da ascite refratária na cirrose hepática e no 

tratamento de lesões graves por queimaduras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182316

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[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 : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores Preto (Pantone 

Black 3C), Castanho (Pantone 462C), Verde Escuro 

(C50 M20 Y30 K90) e Castanho (C71 M81 Y100 K64) 

como mostra a imagem.

[210]  N.º : N/182342

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[730]  Requerente : 

 CHOI IENG IENG

  Endereço : 1-C

17A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182346

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

17 F G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182352

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : GANNI A/S

  Endereço : Bremerholm 4 1069 København K Di-

namarca

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por gros-

so, incluindo on-line, e também via Internet, com ócu-

los de sol, óculos, armações para óculos e óculos de 

sol, lentes para óculos de sol, cordões para óculos de 

sol, correntes para óculos de sol, capas para óculos e 

óculos de sol, hastes para óculos de sol, correntes para 

óculos e para óculos de sol, estojos para telefones mó-

veis, metais preciosos em bruto ou semi-trabalhados, 

ligas de metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, 

relógios de pulso, caixas em metais preciosos, relógios, 

relógios [de parede ou de sala], relojoaria e instrumen-

tos cronométricos, cofres para Jóias [guarda-jóias], 

porta-chaves de fantasias, amuletos decorativos, couro 

e imitações de couro, produtos nestas matérias não 

incluídos em outras classes, sacos de produtos de hi-

giene pessoal (vazios), sacos e bolsas, carteiras, sacos 

de produtos de higiene pessoal (vazios), sacos e bolsas, 

carteiras em couro ou imitações de couro, peles de 

animais, couros, malas e sacos de viagem, chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes, arreios e 

selaria, vestuário, calçado, chapelaria; fornecimento 

de consultoria relacionada com a gestão de negócios 

de franchising.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182402

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

artigos de papelaria; adesivos para fins de papelaria; 

material de desenho e material para artistas; pincéis; 

materiais de ensino e de instrução (com excepção de 

aparelhos); caracteres de tipografia; clichés de tipo-

grafia; conjuntos (de equipamentos nesta classe) para 

artes e ofícios; areias para artes e ofícios (sendo mate-

riais de arte); conjunto para pintura a dedo; quadros 

negros e giz vendidos como uma unidade (artigos de 

papelaria); lápis de cera; marcadores; cavaletes para a 

pintura para crianças; cavaletes para desenho; quadros 

para desenho; quadros magnéticos (artigos de papela-

ria); quadros magnéticos para desenho (artigos de pa-

pelaria); conjuntos para pintura para crianças; lápis de 

pintar; paletes para pintores; letras magnéticas (artigos 

de papelaria); letras alfabéticas sendo stencils para fins 

de aprendizagem; argila para modelar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182403

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

artigos de brincar electrónicos; brinquedos de cons-

trução; brinquedos para desenho; conjuntos de modelo 

de brinquedo; massa para brincar; compostos de mol-

dagem, materiais e moldes de brinquedo; plasticina de 

brincar; slime de brincar; alimentos de brincar; artigos 

para cozinhar de brincar; artigos para fazer bolos de 

brincar; brinquedos para brincar na areia; brinquedos 

para areia de brincar; brinquedos para caixas de areia; 

conjuntos para artes e ofícios (brinquedos e artigos 

de brincar); brinquedos incorporando um ecrã e um 

mecanismo para produção de desenhos e ilustrações 

nos mesmos (brinquedos adaptados para fins educa-

cionais e de entretenimento); jogos electrónicos de 

brincar (adaptados para utilização em ecrãs de cristais 

líquidos de matriz de pontos); instrumentos musicais 

de brinquedo; jóias de brinquedo; acessórios, partes e 

peças dos artigos acima mencionados na Class 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182404

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; 

artigos de papelaria; adesivos para fins de papelaria; 

material de desenho e material para artistas; pincéis; 

materiais de ensino e de instrução (com excepção de 

aparelhos); caracteres de tipografia; clichés de tipo-

grafia; conjuntos (de equipamentos nesta classe) para 

artes e ofícios; areias para artes e ofícios (sendo mate-

riais de arte); conjunto para pintura a dedo; quadros 

negros e giz vendidos como uma unidade (artigos de 

papelaria); lápis de cera; marcadores; cavaletes para a 

pintura para crianças; cavaletes para desenho; quadros 

para desenho; quadros magnéticos (artigos de papela-

ria); quadros magnéticos para desenho (artigos de pa-

pelaria); conjuntos para pintura para crianças; lápis de 

pintar; paletes para pintores; letras magnéticas (artigos 

de papelaria); letras alfabéticas sendo stencils para fins 

de aprendizagem; argila para modelar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182405

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

artigos de brincar electrónicos; brinquedos de cons-

trução; brinquedos para desenho; conjuntos de modelo 

de brinquedo; massa para brincar; compostos de mol-

dagem, materiais e moldes de brinquedo; plasticina de 

brincar; slime de brincar; alimentos de brincar; artigos 

para cozinhar de brincar; artigos para fazer bolos de 

brincar; brinquedos para brincar na areia; brinquedos 

para areia de brincar; brinquedos para caixas de areia; 

conjuntos para artes e ofícios (brinquedos e artigos 

de brincar); brinquedos incorporando um ecrã e um 

mecanismo para produção de desenhos e ilustrações 

nos mesmos (brinquedos adaptados para fins educa-

cionais e de entretenimento); jogos electrónicos de 

brincar (adaptados para utilização em ecrãs de cristais 

líquidos de matriz de pontos); instrumentos musicais 

de brinquedo; jóias de brinquedo; acessórios, partes e 

peças dos artigos acima mencionados na Class 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182406

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de televisão; máquinas 

fotográficas (fotografia); ecrãs de vídeo; aparelhos de 

controlo remoto; óculos 3D; desenhos animados; dis-

positivos periféricos de computador; software de com-

putador, gravado; ficheiros de imagens descarregáveis; 

dispositivos de comunicação de rede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182407

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia e obras de arte 

feitas com chifres, ossos, dentes e conchas; relógios de 

pulso; porta-chaves [feitos de argolas com berloques 

ou objectos decorativos]; amuletos para joalharia; ligas 

de metais preciosos; metais preciosos, em bruto ou se-

mitrabalhados; estojos em rolo para joalharia; pedras 

preciosas; pérolas (joalharia); esculturas em jade (joa-

lharia); pendentes de âmbar (joalharia); obras de arte 

em prata.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182408

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; toalhetes de papel para lentes; 

produtos de impressão; cadernos; autocolantes; álbuns; 

sacos (invólucros, bolsas) em papel ou em matérias 

plásticas para embalagem; destruidores de papel para 

uso em escritórios; artigos de papelaria para escritó-

rios; artigos de papelaria; lápis; materiais de ensino 

(excepto aparelhos); selos postais; gravuras; livros in-

fantis incorporando dispositivos de áudio electrónicos; 

livros; publicações impressas; livros de banda desenha-

da; materiais de desenho; tábuas aritméticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182409

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Baús de viagem; sacos de viagem; re-

vestimento de couro para camas para usar no Verão; 

atacadores de couro; cartão-couro; correias de couro; 

sacos de tiracolo; sacos (invólucros, bolsas) em couro 

para embalagem; mochilas; sacos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182410

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Lenços de cabeça ou pescoço; roupões 

de banho; vestuário; cintos de couro para vestuário; 

fatos de banho; luvas (vestuário); chapéus; hosiery ; 

chinelos; pijamas; enxovais (vestuário para bebés).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182411

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.
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  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Fitas para o cabelo; amuletos deco-

rativos, não sendo joalharia, ou para porta-chaves ou 

correntes para chaves; emblemas ornamentais (bo-

tões); broches (acessórios de vestuário); enfeites para 

sapatos; botões; cabelo postiço; plantas artificiais; en-

chumaços para vestuário; peças coláveis a quente para 

ornamentar artigos têxteis (artigos de retrosaria).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182412

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; aparelhos para jogos; brinque-

dos; brinquedos inteligentes; cartas de jogar; aparelhos 

para o culturismo; máquinas para exercícios físicos; 

cintos para natação; varas de majorettes; ornamentos 

para árvores de Natal, excepto artigos de iluminação e 

confeitaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182413

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Jiaozi  (bolinhas de massa rechea-

das); wonton ; bolinhos de arroz glutinoso; bolinhos 

à base de farinha; pães recheados cozidos no vapor; 

levedura; preparações aromáticas para alimentos; 

talharim; arroz; farinha de trigo; farinha; farinha de 

cevada; preparações de cereais; aperitivos à base de 

cereais; biscoitos; bolos; empadas; condimentos; rebu-

çados; chocolate; gelados; chá; bebidas à base de chá; 

café; café instantâneo; aperitivos à base de cereais; 

pipocas; bolachas salgadas sob a forma de tiras com 

sabor a camarão; arroz crocante; tangyuan  (uma 

sobremesa chinesa feita com farinha de arroz glutino-

so e servida na sopa).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182414

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; aluguer de espaços publi-

citários; agências de informações comerciais; organiza-

ção de exposições com fins comerciais ou publicitários; 

serviços de relocalização para empresas; promoção de 

vendas para terceiros; consultoria de gestão de pes-

soal; compilação de informações em bases de dados 

informáticas; contabilidade; angariação de patrocínio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182415

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão televisiva; envio de men-

sagens; comunicações por terminais de computador; 

transmissão de mensagens e imagens assistida por 

computador; serviços de correio electrónico; forneci-

mento de informações no domínio das telecomunica-

ções; fornecimento de conexões de telecomunicações a 
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uma rede informática mundial; fornecimento de salas 

de conversa na Internet; fornecimento de fóruns em 

linha; transmissão de vídeo a pedido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182416

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de biblioteca móvel; serviços 

educacionais; organização de competições (educação 

ou divertimento); fornecimento de publicações electró-

nicas em linha, não descarregáveis; fornecimento de 

vídeos em linha, não descarregáveis; exibição de filmes 

de cinema; entretenimento televisivo; serviços de jogos 

fornecidos em linha a partir de uma rede informática; 

entretenimento; serviços de health club  (academia 

desportiva e ginásio).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182417

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Beijing Qiyi Century Science & 

Technology Co., Ltd.

  Endereço : 10/F & 11/F, No. 2 Haidian North 1st 

Street, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Cantinas; salas de chá; reservas de alo-

jamento em hotéis; catering de alimentos e bebidas; 

abastecimento móvel de bebidas e alimentos; cafés; 

hotéis; restaurantes; serviços de residências turísti-

cas; aluguer de salas de reuniões; aluguer de edifícios 

transportáveis; fornecimento de instalações de acam-

pamento; serviços de casas de retiro para a terceira 

idade; serviços de creche (infantário); hospedagem 

para animais; aluguer de distribuidores de água po-

tável; aluguer de aparelhos para cozinhar; aluguer de 

aparelhos de iluminação; aluguer de cadeiras, mesas, 

roupa de mesa, vidraria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182420

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários, membros (próteses), 

olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; mate-

riais de sutura; dispositivos terapêuticos e de assistên-

cia adaptados para pessoas com deficiência; aparelhos 

de massagem; dispositivos e artigos de aparelhos para 

amamentação de bebés; aparelhos de medição da pres-

são arterial; biberons (biberões) para bebés; chupetas 

para bebés; clipes para chupetas; ligaduras de apoio, 

elásticas ou de suporte; cobertores elétricos para fins 

médicos; preservativos; contraceptivos, não químicos; 

aparelhos dentários; chupetas (tetinas) para bebés; 

clipes para chupetas (tetinas); limpadores de orelhas; 

aparelhos de massagem estética; tetinas para mama-

deiras (biberões); tampas para mamadeiras (biberões); 

mamadeiras (biberões); suportes para pés chatos; 

calçado ortopédico; fórceps (tenazes); luvas para 

massagem; luvas para fins médicos; aparelhos acústicos 

para pessoas com deficiências auditivas; protectores 

auditivos; aparelhos terapêuticos de ar quente; sacos 

de gelo para fins médicos; incubadoras para bebés; 

aparelhos para massagens; cintas de gravidez; colchões 

para partos; artigos ortopédicos; almofadas hipogás-

tricas; almofadas (bolsas) aquecidas, eléctricas, para 

fins médicos; almofadas soporíferas contra insónias; 

esponjas cirúrgicas; colheres para medicamentos; es-

tetoscópios; macas para doentes; almofadas térmicas 

para fins de primeiros socorros; limpadores de línguas; 

aparelhos e instrumentos veterinários; dispositivos 

anticoncepcionais; máscaras de proteção para a boca 

(para uso médico); termómetros para fins médicos; sa-

cos de água para fins médicos; bacias higiénicas; anéis 

estimuladores de dentição; tampões para os ouvidos 

(dispositivos de protecção auricular); medidores de 

pulso (pulsímetros); lençóis para incontinentes; tam-
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pões de ouvidos para dormir; tampões de ouvido para 

protecção contra o ruído; máscaras higiénicas para uso 

médico; máscaras higiénicas para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182445

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GRUPO CULTURAL HERA 

LIMITADA

  Endereço : 336 16

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182446

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE GRUPO CULTURAL HERA 

LIMITADA

  Endereço : 336 16

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182465

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : CINZIA SULIS

  Endereço : Via Stazione N.7A Cagliari 09010 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182466

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : CINZIA SULIS

  Endereço : Via Stazione N.7A Cagliari 09010 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182510

[220]  Data de pedido : 2021/05/12

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

211

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182521

[220]  Data de pedido : 2021/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 71

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182609

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA NICHI-

REI, also trading as NICHIREI CORPORATION

  Endereço : 19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelo para refrescar; confeitaria; con-

feitaria Japonesa; bolos Japoneses redondos com vá-

rios recheios (Imagawayaki); confeitaria Chinesa; pão; 

bolinhos Chineses cozidos no vapor; talharim; mas-

sas alimentares; arroz; arroz frito; bolinhos de arroz 

grelhados; almoços embalados incluídos nesta classe; 

refeições pré-embaladas constituídas principalmente 

por arroz, talharim ou massas alimentares; gratinado 

de pão; gratinado de macarrão; gratinado de arroz; 

doria  (culinária Japonesa); pizza; bolinhos Chine-

ses recheados (Gyoza, cozidos); tortas da Primavera; 

bolinhos Chineses cozidos no vapor (Shumai, cozidos); 

sushi; aperitivo Japonês em forma de bola recheado 

com polvo picado ou picado (Takoyaki); panquecas 

salgadas Japonesas feitas de ovos, farinha, água com 

muitas coberturas diferentes (Okonomiyaki); tempe-

ros; especiarias; molhos para massas alimentares; mo-

lho de chili para camarão; molho para donburi (pratos 

de tigela de arroz); molho para Mabo Tofu.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182610

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : 

 HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.

  Endereço : 80 2 #02-00

 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182611

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : 

 HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.

  Endereço : 80 2 #02-00

 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182612

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : 

 HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.

  Endereço : 80 2 #02-00

 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182613

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : 

 HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.

  Endereço : 80 2 #02-00

 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182614

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : 

 HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD.

  Endereço : 80 2 #02-00

 80 Robinson Road #02-00 Singapore 068898

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182619

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Qingping Chicken Brand Operation Ma-

nagement Co., Ltd.

  Endereço : 163

 No. 163 Shanmulan Road, Liwan District, Guangzhou 

City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182632

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : Jafferjee Brothers

  Endereço : No. 150 St. Joseph’s Street, Colombo 

14, Sri Lanka

  Nacionalidade :  Cingalesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não-alcoólicas; preparados 

para fazer bebidas; essências para preparação de bebi-

das.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182634

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[730]  Requerente : Jafferjee Brothers

  Endereço : No. 150 St. Joseph’s Street, Colombo 

14, Sri Lanka

  Nacionalidade :  Cingalesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não-alcoólicas; preparados 

para fazer bebidas; essências para preparação de bebi-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182666

[220]  Data de pedido : 2021/05/14

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Financiamento relacionado com auto-

móveis; financiamento para compra de automóveis em 

prestações; empréstimos para compra de automóveis 

em prestações; serviços de financiamento aluguer-

-compra [leasing] para automóveis; corretagem de 

aluguer-compra [leasing] para automóveis; financia-

mento de leasing de automóveis; serviços de consulto-

ria e corretagem relacionados com seguros de veículos; 

serviços de seguros de automóveis; consultadoria em 

seguros de veículos; serviços de seguros de veículos; 

informações sobre seguros de veículos; informações 

sobre seguros de automóveis; corretagem de seguros 

de veículos; fornecimento de cotações de prémios de 

seguro para veículos; avaliação de automóveis; ava-

liação de automóveis usados; fornecimento de infor-

mações relacionadas com a avaliação de automóveis 

usados; organização de colectas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0043611

[210]  N.º : N/182667

[220]  Data de pedido : 2021/05/14

[730]  Requerente : H Y UNDAI MOTOR COM-

PANY

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Financiamento relacionado com auto-

móveis; financiamento para compra de automóveis em 

prestações; empréstimos para compra de automóveis 

em prestações; serviços de financiamento aluguer-

-compra [leasing] para automóveis; corretagem de 

aluguer-compra [leasing] para automóveis; financia-

mento de leasing de automóveis; serviços de consulto-

ria e corretagem relacionados com seguros de veículos; 

serviços de seguros de automóveis; consultadoria em 

seguros de veículos; serviços de seguros de veículos; 

informações sobre seguros de veículos; informações 

sobre seguros de automóveis; corretagem de seguros 

de veículos; fornecimento de cotações de prémios de 

seguro para veículos; avaliação de automóveis; ava-

liação de automóveis usados; fornecimento de infor-

mações relacionadas com a avaliação de automóveis 

usados; organização de colectas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0043610

[210]  N.º : N/182679

[220]  Data de pedido : 2021/05/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 107

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182700

[220]  Data de pedido : 2021/05/17
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[730]  Requerente : INTERBASIC HOLDING S.R.L.

  Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos, óculos de sol, lentes e aros e 

armações óculos, lentes de contacto, lentes ópticas, lu-

pas, estojos e caixas, correntes e cordões para óculos, 

peças e acessórios para todos os produtos acima referi-

dos; capas em couro para aparelhos multimédia; capas 

em couro para telemóveis; capas em couro para DVD; 

capas em couro para CD; capas em couro para cabos 

de aparelhos electrónicos; capas em couro para dis-

positivos de reprodução de som; capas em couro para 

aparelhos electrónicos de bolso [ palmtops ]; capas 

em couro para agendas electrónicas; capas em couro 

para máquinas fotográficas; capas em couro para câ-

maras de vídeo; tudo incluído na Classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182702

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : INTERBASIC HOLDING S.R.L.

  Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Carteiras de bolso; porta-moedas; 

baús [bagagem]; malas de viagem; sacos de praia; bol-

sas vazias para cosméticos; malas e sacos tipo Boston 

[ Boston bags ]; malas de mão; sacos de viagem; pas-

tas de executivo; pastas de executivo em couro; cartei-

ras em couro para cartões de crédito; pastas em couro 

para documentos; bolsas para chaves em couro e pele; 

sacos de desporto, nomeadamente, sacos de despor-

to multi-usos, sacos atléticos e sacos para alpinismo, 

nomeadamente, mochilas [ backpacks ] e mochilões 

[ rucksacks ]; malas de noite e sacos de tiracolo para 

senhoras; sacos em couro para compras; malas escola-

res; sacos portafatos para viagem; sacos porta-calçado 

para viagem; sacos para fraldas; baús de viagem; sacos 

de viagem em lona [ duffle bags ]; malas de viagem 

para pernoitar; malas de bagagem de mão [ trolleys ]; 

sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

vazios; peles, couros e cabedais, trabalhados ou semi-

trabalhados; estojos e caixas em couro; malas e bolsas 

de couro para embalagens; correias de couro; chapéus-

-de-chuva; e, coleiras em couro; tudo incluído na classe 

18.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182703

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : INTERBASIC HOLDING S.R.L.

  Endere ç o : St rada Set te c a m i n i 116, 63811 

Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos e blusões; camisolões 

e macacões ( jumpers ); calças; saias; vestidos; ca-

sacos; sobretudos; parcas ( parkas ); camisas; roupa 

interior; fatos de banho; roupões; xailes; cachecóis; 

laços; sapatos; tacões e sapatos de salto alto; calçado 

de praia; sapatilhas de ginástica; botas; botas de esqui; 

botinas ou botas de cano curto; sandálias; sandálias de 

banho; viseiras [chapelaria]; casacos curtos e blusões 

de couro; calças de couro; cintos de couro; cintos; blu-

sões acolchoados; dólmans ( stuff jackets ); calças de 

ganga ( jeans ); camisolas ( sweaters ); vestidos de 

noite; camisas de manga curta com botões; camisolas 

( sweat shirts ); camisas interiores; camisetas com 

gola ( polo shirts ); casacos desportivos ( blazers ); 

camisas de desporto; sapatos em borracha; galochas; 

sapatos de golfe; sapatos de basquetebol; sapatos de 

rugby; sapatos de pugilismo; sapatos de basebol; calça-

do de corrida de pista; sapatos de trabalho; sapatos de 

hóquei em campo; sapatos de andebol; luvas de Inver-

no; casacos de couro; saias de couro; blusas de couro; 

gabardinas em couro; casacos compridos em couro; 

sobretudos em couro; cintas e suspensórios de couro 

para vestuário; fatos; mantos, capas e capotes; capas 

de chuva; pulôveres; camisetas ( T-shirts ); blusas; 

pijamas tipo baby doll ; roupões de banho; vestuá-
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rio de banho; lingerie (  negligées ); robes de noite; 

vestidos inteiros de uma só peça; vestidos de duas 

peças; gravatas; fatos de homem; camisas formais; 

corpetes ( body suits ); calções; sapatos de atletismo; 

chinelos e sapatos de quarto; protectores de sapatos 

(não-cirúrgicos); sapatos de salto baixo; sapatos em 

couro; socas e tamancos de madeira; sapatos para pes-

ca; sapatos formais; sapatos de alpinismo; sapatos de 

verniz; palmilhas; solas para calçado; gáspeas de calça-

do; saltos e tacões para sapatos e botas; peças antider-

rapantes para sapatos e botas; biqueiras e protectores 

de saltos para calçado; sapatos para chuva; sapatos de 

corda; botas para a neve; chuteiras e botas de futebol; 

botas de atilhos; sapatos ou sandálias de esparto ou 

alpercatas; luvas; luvas de couro; mitenes; chapéus, bo-

nés e gorros; chapéus, bonés e gorros em couro; tudo 

incluído na Classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182706

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : BEVTECH LIMITED

  Endereço : Estrada Marginal da Ilha Verde, n.º 780, 

Edifício Industrial Man Seng, 3.º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Chá com leite (leite como componete 

principal), leite e produtos lácteos, incluindo leite em 

pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182707

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : BEVTECH LIMITED

  Endereço : Estrada Marginal da Ilha Verde, n.º 780, 

Edifício Industrial Man Seng, 3.º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, Chá, tudo incluído na classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182708

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : BEVTECH LIMITED

  Endereço : Estrada Marginal da Ilha Verde, n.º 780, 

Edifício Industrial Man Seng, 3.º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182709

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : BEVTECH LIMITED

  Endereço : Estrada Marginal da Ilha Verde, n.º 780, 

Edifício Industrial Man Seng, 3.º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Chá com leite (leite como componete 

principal), leite e produtos lácteos, incluindo leite em 

pó.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182710

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : BEVTECH LIMITED

  Endereço : Estrada Marginal da Ilha Verde, n.º 780, 

Edifício Industrial Man Seng, 3.º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, Chá, tudo incluído na classe 30.



N.º 29 — 21-7-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10779

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182711

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : BEVTECH LIMITED

  Endereço : Estrada Marginal da Ilha Verde, n.º 780, 

Edifício Industrial Man Seng, 3.º andar, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182712

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182714

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE DESIGN HIGGS, LIMITADA

  Endereço : 369-371 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182716

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE DESIGN HIGGS, LIMITADA

  Endereço : 369-371 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182717

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11 10 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/182721

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 100

AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182722

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 100

AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182723

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 100

AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182725

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182726

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

  Endereço : 16 5 4

405

 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Stre-

et, Shunyi District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182727

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

  Endereço : 16 5 4

405
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 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Stre-

et, Shunyi District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182728

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

  Endereço : 16 5 4

405

 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Stre-

et, Shunyi District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182729

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

  Endereço : 16 5 4

405

 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Stre-

et, Shunyi District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182730

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

  Endereço : 16 5 4

405

 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Stre-

et, Shunyi District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182731

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 CJ Food and Beverage Beijing Company Limited

  Endereço : 16 5 4

405

 405, 4th floor, Building 5, No.16 Xinzhong North Stre-

et, Shunyi District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182732

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

C 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182733

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182734

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182735

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

C 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182736

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 ETEKCITY COMPANY LIMITED

  Endereço : 762-804 7

L

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 7 Andar, L, Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182738

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 ETEKCITY COMPANY LIMITED

  Endereço : 762-804 7

L

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 7 Andar, L, Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182739

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 ETEKCITY COMPANY LIMITED

  Endereço : 762-804 7

L

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 7 Andar, L, Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182740

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 ETEKCITY COMPANY LIMITED

  Endereço : 762-804 7

L

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 7 Andar, L, Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182742

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 ETEKCITY COMPANY LIMITED

  Endereço : 762-804 7

L

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 7 Andar, L, Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182743

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 ETEKCITY COMPANY LIMITED

  Endereço : 762-804 7

L

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 7 Andar, L, Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182745

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 ETEKCITY COMPANY LIMITED

  Endereço : 762-804 7

L

 Avenida da Praia Grande, No. 762-804, Edifício China 

Plaza, 7 Andar, L, Macau, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182748

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

  Endereço : 39

1001

 Room 1001, No. 39, Shenxi Road, Houjie Town, Dong-

guan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182749

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

  Endereço : 39

1001

 Room 1001, No. 39, Shenxi Road, Houjie Town, Dong-

guan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182750

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

  Endereço : 39

1001

 Room 1001, No. 39, Shenxi Road, Houjie Town, Dong-

guan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182751

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

  Endereço : 39

1001

 Room 1001, No. 39, Shenxi Road, Houjie Town, Dong-

guan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182752

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 Huayun Digital Commodity Market Co., Ltd.

  Endereço : 39

1001

 Room 1001, No. 39, Shenxi Road, Houjie Town, Dong-

guan City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182754

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG HOI

  Endereço : 180

11 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182755

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG HOI
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  Endereço : 180

11 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182756

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG HOI

  Endereço : 180

11 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182757

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG HOI

  Endereço : 180

11 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182758

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 SOU CHENG HOI

  Endereço : 180

11 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182781

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182782

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[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; software infor-

mático de aplicação; software informático de aplicação 

para smartphones; aplicações de software de compu-

tador descarregáveis; software informático de compu-

tação em nuvem descarregáveis; software informático 

de operação de computador; software informático de 

comunicação; software informático de comunicação 

para ligação entre utilizadores de redes informáticas; 

software informático para gestão de bases de dados; 

software informático para fins empresariais; software 

informático para computação em nuvem; software 

informático para recolha, edição, modificação, organi-

zação, sincronização, integração, monitorização, trans-

missão, armazenamento e partilha de dados e informa-

ção; software informático para transmissão de dados, 

ambiente de trabalho e aplicações; software informá-

tico para transferência e migração de dados; software 
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informático para a protecção e segurança de dados; 

software informático de gestão de bases de dados; 

software informático para melhorar o desempenho das 

bases de dados; software informático de inteligência 

empresarial; software informático de análise empre-

sarial para recolha e análise de dados para facilitar a 

tomada de decisões empresariais; software informático 

para utilização em grandes análises de dados; software 

informático para streaming de vídeo e para formatação 

e processamento a alta velocidade de fluxos de áudio 

e vídeo; software informático para implantação de 

conteúdos de vídeo ao vivo e a pedido; software infor-

mático de jogos; software informático de motores de 

jogos; software informático de computador para gerir, 

ligar, e operar dispositivos electrónicos da Internet 

das coisas (IOT); ferramentas de desenvolvimento de 

software de computador; kits de desenvolvimento de 

software (SDK); hardware de computador; computa-

dores tablete; dispositivos periféricos de computador; 

software de computador para virtualização; software 

informático para gestão e implementação de máquinas 

virtuais para uma plataforma de computação em nu-

vem; software informático para utilização na gestão e 

automatização de infra-estruturas de nuvem; software 

informático para a execução de aplicações baseadas 

em computação em nuvens; plataformas de software 

informático para redes e aplicações de computação em 

nuvens; software informático para gestão e automatiza-

ção de redes informáticas; software informático de au-

tenticação de utilizadores de computadores; software 

informático de criptografia; software informático de 

segurança de redes informáticas; software informático 

de detecção de ameaças de rede; software informático 

de gestão e monitorização do acesso à rede; software 

informático de motores de busca; software informático 

de busca de bases de dados; software informático de 

conversão de texto em fala; software informático uti-

lizado para processar, converter, transcodificar, codi-

ficar, descodificar, encriptar, descodificar, distribuir e 

manipular ficheiros de vídeo, imagem e áudio digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182783

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pav i l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de consultoria e aconselha-

mento commercial; serviços de consultoria comercial 

em áreas de tecnologia de informação (TI) e computa-

ção em nuvens; serviços de consultoria comercial em 

áreas de arquitectura empresarial; consultoria em ges-

tão de riscos comerciais; compilação e sistematização 

de informação em base de dados informáticas; servi-

ços de gestão de base de dados informáticas; serviços 

de gestão de registos comerciais; serviços de análise 

de dados comerciais; serviços de processamento de 

dados; serviços de gestão de feiras comerciais; reali-

zação e organização de feiras comerciais nos campos 

da tecnologia, computação em nuvem, serviços web, 

software informático, software como serviço (SaaS), 

inteligência artificial, desenvolvimento de software in-

formático, desenvolvimento de jogos, bases de dados, 

processamento e análise de dados, armazenamento de 

dados, alojamento de dados, arquivamento de dados, 

segurança de dados e informação, redes, computação 

móvel e Internet das Coisas (IoT); encomendas online 

computorizada apresentando ferramentas de desenvol-

vimento e software de computação em nuvem e seus 

serviços; fornecimento de um mercado on-line para 

compradores e vendedores de bens e serviços; serviços 

de directório de nomes de domínio (serviços de infor-

mação de directórios comerciais); serviços de transcri-

ção de mensagens e conferências telefónicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182784

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[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 : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; trans-

missão electrónica de dados; streaming de dados; 

streaming de aplicações de software informático; 

fornecimento de capacidade de streaming de dados 

a terceiros; streaming de material áudio e vídeo na 

Internet; transmissão de vídeo a pedido; serviços de 
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radiodifusão; fornecimento de acesso a redes de te-

lecomunicações; fornecimento de acesso múltiplo de 

utilizadores a redes globais de informação informática 

para a transferência e divulgação de uma vasta gama 

de informação; fornecimento de acesso do utilizador a 

software informático em redes de dados; fornecimento 

de acesso a sistemas operativos e aplicações informá-

ticas hospedadas remotamente através da Internet; 

fornecimento de acesso a recursos informáticos e ar-

mazenamento baseados na nuvem; fornecimento de 

acesso a bases de dados; fornecimento de serviços de 

rede privada virtual (VPN); comunicações telefónicas; 

serviços de comunicações telefónicas de longa distân-

cia; serviços de comunicação de voz sobre protocolo 

Internet (VOIP); serviços de conferência web; servi-

ços de encaminhamento de chamadas; prestação de 

serviços de conversação de voz; fornecimento de salas 

de conversa na Internet; transmissão de mensagens; 

fornecimento de fóruns em linha para transmissão de 

mensagens entre utilizadores de computadores; servi-

ços de gravação de chamadas; consultoria em teleco-

municações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182785

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços de 

educação, nomeadamente, condução de seminários, 

aulas, workshops e conferências em áreas de tecno-

logia, computação em nuvem, serviços web, software 

informático, software como serviço (SaaS), inteli-

gência artificial, desenvolvimento de software infor-

mático, desenvolvimento de jogos, bases de dados, 

processamento e análise de dados, armazenamento de 

dados, alojamento de dados, arquivamento de dados, 

segurança de dados e informação, redes, computação 

móvel e Internet das Coisas (IoT); publicação online 

(não descarregáveis); revistas online, nomeadamente, 

blogues com informação nos campos da tecnologia, 

computação em nuvens, serviços web, software infor-

mático, software como um serviço (SaaS), inteligência 

artificial, desenvolvimento de software informático, 

desenvolvimento de jogos, bases de dados, processa-

mento e análise de dados, armazenamento de dados, 

alojamento de dados, arquivamento de dados, seguran-

ça de dados e informação, redes, computação móvel e 

Internet das Coisas (IoT).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182786

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[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 

computadores e de programas de computadores; 

manutenção e actualização de software informático; 

computação em nuvem; serviços de TI (tecnologias de 

informação); serviços informáticos; serviços de consul-

toria relacionados com a concepção, desenvolvimento 

e uso de hardware e software informáticos; serviços de 

programação de computadores; serviços de engenha-

ria informática; serviços de design de computadores; 

serviços de investigação informática; consultoria em 

software; prestação de consultoria técnica relacionada 

com hardware e software de computador; serviços de 

consultoria na área de concepção, selecção, imple-

mentação e uso de hardware informático e sistemas 

de software informático; serviços de assessoria e 

consultoria relacionados com a concepção e desen-

volvimento de hardware de computador; consultoria 

em tecnologia informática; serviços de provedor de 

serviços de aplicação; serviços de provedor de serviços 

de aplicação, nomeadamente, alojamento de aplica-

ções de software informático e base de dados de ter-

ceiros; software como serviço [SaaS]; software como 

serviço [SaaS] apresentando kits de desenvolvimento 

de software (SDK); armazenamento electrónico de 

dados; alojamento de conteúdos digitais na Internet; 

alojamento de bases de dados electrónicas e de am-

bientes infomáticos virtuais em nuvens; alojamento de 

servidores e em nuvens; serviços de tempo partilhado 

para computadores; provisão de sistemas virtuais de 
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computador e ambientes virtuais informáticos através 

de computação nas nuvens; aluguer de software infor-

mático; serviços de migração de dados e de aplicações 

(serviços informáticos); serviços de mineração de 

dados; backup de dados e serviços de restauração de 

dados; backup remoto online de dados informáticos; 

serviços de encriptação e desencriptação de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182787

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[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 : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais online; servi-

ços de registo de nomes de domínio, nomeadamente, 

serviços de coordenação no registo de nomes de do-

mínio para a identificação de usuários e endereços de 

protocolo de internet; provisão de uma base de dados 

informática online em áreas de informação sobre re-

gisto de nomes de domínio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182788

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1D D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182789

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600E

15 P1506

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182790

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Z HONGN I NG LYC I U M I N DUST RY GROU P 

COMPANY LIMITED OF NINGXIA CO.LTD.

  Endereço : 

 Bureau Of Land And Resources Office Building On 

The East Side, Ningan East Street, Zhongning, Zhon-

gwei, Ningxia, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 茶

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182791

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Mike Technology Co.,Ltd

  Endereço : 

NEXONE3 301-315
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 301-315, 3rd floor, nexone, Sanlian community, Lon-

ghua street, Longhua District, Shenzhen City, Guang-

dong Province

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182792

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Mike Technology Co.,Ltd

  Endereço : 

NEXONE3 301-315

 301-315, 3rd floor, nexone, Sanlian community, Lon-

ghua street, Longhua District, Shenzhen City, Guang-

dong Province

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182793

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Mike Technology Co.,Ltd

  Endereço : 

NEXONE3 301-315

 301-315, 3rd floor, nexone, Sanlian community, Lon-

ghua street, Longhua District, Shenzhen City, Guang-

dong Province

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

携

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182794

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Mike Technology Co.,Ltd

  Endereço : 

NEXONE3 301-315

 301-315, 3rd floor, nexone, Sanlian community, Lon-

ghua street, Longhua District, Shenzhen City, Guang-

dong Province

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182795

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Mike Technology Co.,Ltd

  Endereço : 

NEXONE3 301-315

 301-315, 3rd floor, nexone, Sanlian community, Lon-

ghua street, Longhua District, Shenzhen City, Guang-

dong Province

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182803

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182804

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182805

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182806

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 
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entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182807

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silver-

cord, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182808

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silver-

cord, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182809

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silver-

cord, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182810

[220]  Data de pedido : 2021/05/18
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[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silver-

cord, Tsim Sha Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182811

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182812

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182813

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182814

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182817

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182818

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 137-145 8

B 02

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182819

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182821

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182822

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182823

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182825

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182826

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182827

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[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 

postiças; algodão para uso cosmético; cotonetes para 

fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182828

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 208

15 1706

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182829

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 理

理 理

數 易

理 行行 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182830

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 療 理 療

理療

理 療

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182831

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

料 料

亮

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182832

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

料 料

亮

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182835

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182836

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182837

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182838

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182839

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182840

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182841

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182842

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182843

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182844

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182845

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182846

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182847

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182848

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : E. REMY MARTIN & Cº

  Endereço : 20 rue de la Société Vinicole, 16100 

Cognac, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha, 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/182849

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159 3

1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182852

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

13 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182853

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

13 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182854

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

13 E
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182855

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : 

S a a S

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182856

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182857

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182858

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182859

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182860

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : 

S a a S

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182861

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182862

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/182863

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : 

S a a S

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182864

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182865

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182866

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : 

S a a S

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182867

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : 

S a a S
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182868

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182869

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3000

901-9003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182870

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182871

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182872

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182873

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182874

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182875

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182876

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182877

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182878

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182879

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S er v i ç o s : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182880

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182881

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182882

[220]  Data de pedido : 2021/05/20
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182883

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182884

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182885

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182886

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 129 22

2209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S er v i ç o s : 

SaaS

PaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182887

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182888

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182889

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182890

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182891

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182892

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6-C 3 623

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182893

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3331

29 2901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182894

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3331

29 2901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182895

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3331

29 2901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182896

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3331

29 2901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182897

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3331

29 2901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182898

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3331

29 2901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182905

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

98

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182906

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 WANG XIRAN

  Endereço : 8

11 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182907

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 WANG XIRAN

  Endereço : 8

11 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182908

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 WANG XIRAN

  Endereço : 8

11 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182909

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 WANG XIRAN

  Endereço : 8

11 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182910

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 WANG XIRAN

  Endereço : 8

11 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182911

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 679

3 C 4 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/182912

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 679

3 C 4 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182913

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 679

3 C 4 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182915

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

露

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182916

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 數

數 錄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182917

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182918

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

索 曆 年曆

便携

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182919

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 旅行

鑰

行李

索

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182920

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182921

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

領 丹

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182922

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182923

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Zoeymei Investment Management Co., 

Ltd.

  Endereço : 

565 1706-1712

 Room 1706-1712, 565 Yuncheng East Road, Sanyuanli 

Street, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

理 理 理

理

理 數 零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182924

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, 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/182925

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

旅

旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182926

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED
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  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

旅

旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182928

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 205 1

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182929

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 GE S TÃO DE A L I M E N T O S E BE BI DA F OK 

VENG HEEN (MACAU) LIMITADA

  Endereço : 8 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182930

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1889

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182931

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1889

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182932

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1889

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182933

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1889

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182934

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1889

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182935

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1889

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182936

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 TAM HOI IENG

  Endereço : 39-45 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182943

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182944

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 㭜

温

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182945

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182946

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

鑰

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182947

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

温
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擀

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182948

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182949

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182950

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 948 1901

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182951

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 185

404

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182952

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para 

a condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para registo, 

transmissão, reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; suportes gravados e descarregáveis, 

software de computador descarregável, suportes de 

gravação e armazenamento digitais ou analógicos vir-

gens; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; fatos 

de mergulho, máscaras de mergulhador, protectores 

auriculares para mergulhadores, molas para o nariz 

para mergulhadores e nadadores, luvas para mergulha-

dores, aparelhos de respiração para natação subaquáti-

ca; vestuário, calçado e chapelaria de protecção contra 

acidentes, radiação e fogo; vestuário de protecção 

contra acidentes; roupas de protecção compreendendo 

antivirais para uso em locais com risco de infecções 

virais para prevenção de infecções virais (sem ser 

para uso médico); máscaras de protecção contra o pó; 

máscaras de protecção; máscaras e viseiras faciais de 

protecção sem para uso médico; óculos de sol; óculos 

[óculos e óculos de protecção]; óculos da moda; peças 

e acessórios para óculos; aparelhos e instrumentos de 

telecomunicações; estojos adaptados para telefones 

inteligentes; discos compactos [áudio-vídeo]; discos 

compactos gravados; programas de jogos de computa-

dor descarregáveis; software de jogos de computador 

descarregável; ficheiros de imagens descarregáveis; 

ficheiros de música descarregáveis; software de apli-

cação; programas de computador; software descar-

regável para aplicações de redes sociais; software 

descarregável de motor de pesquisa para computado-

res; máquinas, aparelhos electrónicos e suas peças; 

computadores e seus periféricos; imagens, vídeos e 

aúdio descarregáveis através de redes de comunicação; 

discos de vídeo e fitas de vídeo gravados; publicações 

electrónicas descarregáveis; aparelhos e instrumentos 

fotográficos; máquinas e aparelhos cinematográficos; 
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aparelhos e instrumentos ópticos; máquinas e instru-

mentos de medição ou teste; filmes cinematográficos 

impressionados; filmes de diapositivos impressionados; 

molduras para filmes de diapositivos; quadros de avi-

sos electrónicos; etiquetas electrónicas para produtos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182953

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e peles em bruto ou semitra-

balhadas; sacos; sacos de transporte; malas de mão; 

mochilas [mochilas com uma alça]; bolsas; sacos para 

compras; porta-moedas; porta-chaves; estojos para 

produtos de toilette, não equipados; chapéus-de-chu-

va; bengalas; bastões de caminhada; acessórios de me-

tal para sacos; armações para porta-moedas; vestuário 

para animais domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182954

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário exterior de estilo 

não japonês; calças; camisolas; camisas; vestuário para 

a chuva; roupas impermeáveis; forros prontos a vestir 

[partes de vestuário]; bolsos para roupas; vestuário de 

banho [fatos de banho]; roupa de dormir; roupa inte-

rior [vestuário interior]; luvas e mitenes [vestuário]; 

lenços de cabeça ou pescoço [lenços]; gravatas; cache-

cóis; chapelaria; chapéus; bonés [chapelaria]; peúgas; 

meias; ligas; suspensórios para peúgas; suspensórios 

[suspensórios]; faixas para a cintura; cintos para vestu-

ário; faixas para a cabeça [vestuário]; toucas de banho; 

máscaras para dormir; calçado; botas; sapatos; calçado 

desportivo; fatos de máscaras; roupa para desporto; 

faixas para os pulsos; vestuário feito de poliéster reci-

clado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182955

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabões cosmé-

ticos; algodão para uso cosmético e produtos para os 

cuidados dos cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182956

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 64

101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182957

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : －

  Endereço : 

1-4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182958

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : －

  Endereço : 

1-4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182959

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : －

  Endereço : 

1-4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182960

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 WANG ZHIFANG

  Endereço : S/N 1

29 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182961

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 WANG ZHIFANG

  Endereço : S/N 1

29 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182966

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1005 G4026

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182967

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1005 G4026

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182968

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1005 G4026

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182969

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1005 G4026

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182970

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 55102

1

 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/18  China

N.º 52298571

[210]  N.º : N/182971

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 55102

1

 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/18  China

N.º 52300877

[210]  N.º : N/182972

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 55102

1

 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/18  China

N.º 52305897

[210]  N.º : N/182973

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 55102

1

 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/18  China

N.º 52296759

[210]  N.º : N/182974

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : Konami Digital Entertainment 

Co., Ltd.

  Endereço : 1-11-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas informáticos, descarregá-

veis; programas informáticos, gravados; software in-

formático, descarregável; software informático, grava-

do; programas de jogos electrónicos; software de jogos 

electrónicos; programas de jogos de vídeo; software 

de jogos de vídeo; programas de jogos informáticos; 

software de jogos informáticos; arquivos de música 

descarregáveis; arquivos de imagem descarregáveis; 

publicações electrónicas, descarregáveis; gravações de 

áudio; gravações de vídeo; estojos para telefones inte-

ligentes (smartphones).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182975

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : Konami Digital Entertainment 

Co., Ltd.

  Endereço : 1-11-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogo; serviços de jogos on-

-line; serviços de jogos fornecidos on-line por uma 

rede informática; fornecimento de jogos electrónicos 

on-line; fornecimento de jogos de vídeo on-line; for-

necimento de jogos informáticos on-line; fornecimen-

to de informação na área de jogos; fornecimento de 

música on-line, não-descarregáveis; fornecimento de 

vídeos on-line, não-descarregáveis; fornecimento de 

publicações electrónicas on-line, não-descarregáveis; 

organização de competições (de educação ou de entre-

tenimento); organização de competições desportivas; 

arranjo, organização e condução de competições de 

jogos; arranjo, organização e condução de eventos de 

jogos electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182976

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 91 17

2
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182978

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 LEONG WAI IN

  Endereço : 4F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182979

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : 

 LEONG WAI IN

  Endereço : 4F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182982

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182983

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182985

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182986

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182998

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : CHATEAU LAFITE ROTHS-

CHILD

  Endereço : 33 rue de la Baume, 75008, Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182999

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : Thompson Hotels LLC

  Endereço : 150 North Riverside Plaza, Chicago, 

Illinois 60606 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer, locação, venda, corretagem 

e administração de apartamentos, apartamentos com 

serviços de apoio incluídos e condomínios; gestão de 

imóveis; agências imobiliárias; corretagem; agências 

de habitações de alojamento permanente; locação e 

venda de imóveis comerciais e residenciais; serviços 

de agência de alojamento (apartamentos); colecta de 

rendas; aluguer de escritórios; aluguer, locação, venda, 

corretagem e gestão de imóveis em timeshare; assun-

tos imobiliários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183004

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 5

504

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183005

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 5

504

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183006

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 Eagle Safes (Group) Limited

  Endereço : 44-52

6 A

 Flat/Room A, 6/F, Tat Ming Industrial Building, 44-52 

Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183007

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 38

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183008

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183009

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183010

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183011

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183012

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183013

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183014

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183015

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183016

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183017

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183018

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183019

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183020

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183021

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183022

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183023

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 CHEONG KA HOU

  Endereço : 29 24 B

 29 Rua Pedro Coutinho King’s Court 24-Andar B , 

Macau, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183025

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 9

1 B01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183028

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : Shire Orphan Therapies GmbH

  Endereço : Friedrichstrasse 149, Berlin 10117, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias para o tratamento e prevenção do angioedema, 

para o tratamento e prevenção da asma, para o tra-

tamento e prevenção da ascite refractária na cirrose 

hepática e para o tratamento de queimaduras graves.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

claro e laranja escuro, conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/183029

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

  Endereço : 30 1

1-2

 No.30, Sc ience Park Rd., Zhong-Guan-Cun Li fe 

Science Park, Changping District, Beijing, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183031

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : The Absolut Company Aktiebolag

  Endereço : 117 97 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas.

[540]  Marca : 

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

cinzenta e preta, tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2020/12/22  Suécia

N.º 2020/08695

[210]  N.º : N/183032

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : Paula’s Choice, LLC

  Endereço : 705 Fifth Avenue South, Suite 200, 

Seattle, Washington 98104, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de uma página da inter-

net apresentando informação sobre beleza, produtos de 

beleza, cosméticos, e cuidados da pele para fins de en-

tretenimento, fins educativos ou para fins de formação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183033

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Bolsas adaptadas para telemóveis; 

artigos ópticos; estojos para artigos ópticos; capas de 

protecção em couro para telemóveis e computadores 

portáteis (laptops); capas e estojos de protecção para 

telemóveis e computadores portáteis (laptops); óculos 

de sol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183034

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; relógios de pulso; 

correntes para chaves de cabedal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183035

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de transporte multiúsos; mochi-

las (com duas alças); sacos de ginástica; pastas (male-

tas); porta-cartões de visita; porta-moedas; estojos em 

couro; estojos para cosméticos vendidos vazios; sacos 

de mão; estojos para chaves (marroquinaria); bagagem; 

etiquetas de bagagem; carteiras.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183036

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Tops como vestuário; partes de baixo 

para vestir (vestuário); vestidos; saias; cintos (vestu-

ário); chapelaria; vestuário exterior, nomeadamente, 

casacos, jaquetas, coletes, luvas, cachecóis; fatos de 

banho; calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183037

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Bolsas adaptadas para telemóveis; 

artigos ópticos; estojos para artigos ópticos; capas de 

protecção em couro para telemóveis e computadores 

portáteis (laptops); capas e estojos de protecção para 

telemóveis e computadores portáteis (laptops); óculos 

de sol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183038

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; relógios de pul-

so; braceletes e pulseiras para relógios; correntes para 

chaves de cabedal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183039

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de transporte multiúsos; mochi-

las (com duas alças); sacos de ginástica; pastas (male-

tas); porta-cartões de visita; porta-moedas; estojos em 

couro; estojos para cosméticos vendidos vazios; sacos 

de mão; estojos para chaves (marroquinaria); bagagem; 

etiquetas de bagagem; carteiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183040

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : River Light V, L.P.

  Endereço : 11 West 19th Street, 7th Floor, New 

York, NY 10011 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Tops como vestuário; partes de baixo 

para vestir (vestuário); vestidos; saias; cintos (vestu-

ário); chapelaria; vestuário exterior, nomeadamente, 

casacos, jaquetas, coletes, luvas, cachecóis; fatos de 

banho; calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183043

[220]  Data de pedido : 2021/05/21
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[730]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa 

e e relojoaria, nomedamente relógios, relógios de pul-

so, componentes para artigos de relógios de parede e 

mesa e relojoaria e acessórios para artigos de relógios 

de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras 

classes, relógios de parede e mesa e outros instrumen-

tos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios 

de parede e mesa e relojoaria), braceletes para reló-

gios, pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (re-

lógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos 

para oferta de relógios de parede e mesa e relojoaria e 

artigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios 

para os mesmos; artigos de joalharia; pedras preciosas 

e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas; 

alfinetes (artigos de joalharia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183044

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : SANDRA SANTO VIEIRA

  Endereço : Caminho Da Penteada Entrada, 

N.º 73, Porta n.º 9, 9020-105 Funchal  Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas relacionados com a 

venda de vestuário e acessórios de vestuário, serviços 

por grosso relacionados com vestuário, serviços reta-

lhistas em relação a roupas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183045

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

  Endereç o : 71

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183046

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

  Endereç o : 71

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183047

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

  Endereç o : 71

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183048

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : 

 SEED HEALTH, INC.

  Endereço : 

2100 G 90291

 2100 Abbot Kinney Blvd., Suite g, Venice, CA 90291 

EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183049

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183050

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183051

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183052

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183053

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183054

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183055

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183056

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183057

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183058

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183059

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183060

[220]  Data de pedido : 2021/05/24
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[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183061

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183062

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA / FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183063

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA / FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183064

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA / FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183065

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA/FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183066

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LI-

MITADA / FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

  Endereço : 32 1 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183067

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 116

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183070

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 FONG KUOK HONG

  Endereço : 3 1 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183080

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 FONG KUOK HONG

  Endereço : 3 1 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/183081

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 FONG KUOK HONG

  Endereço : 3 1 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183084

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Top One Bakery Limited

  Endereço : 64-76

11 4

 Unit 4, 11/F, Cheung Fat Industrial Building, 64-76 

Larch Street, Tai Kok Tsui, Kowloon, 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/183085

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Top One Bakery Limited

  Endereço : 64-76

11 4

 Unit 4, 11/F, Cheung Fat Industrial Building, 64-76 

Larch Street, Tai Kok Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183086

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

 TOP ONE NETWORK INTERNATIONAL LIMI-

TED

  Endereço : 16

4 B

 Flat/Room B, 4/F, Gee Hing Chang Industrial Buil-

ding, 16 Cheung Yue Street, Lai Chi Kok, Kowloon, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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M P3

MP3

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183087

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

1 218 510000

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183088

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

75

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183089

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

42

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 行 理

理 零

易

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183090

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183091

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183092

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183093

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183094

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183095

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183096

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24-26

801-809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183097

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24-26

801-809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183103

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Genzyme Corporation

  Endereço : 50 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para a 

prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e 

doenças do sistema nervoso central; preparações far-

macêuticas para o tratamento de cancro, trombose, e 

doenças respiratórias; preparações farmacêuticas para 

o tratamento de distúrbios raros do sangue; prepara-

ções farmacêuticas para a prevenção e tratamento de 

doenças infecciosas, nomeadamente, infecções virais e 

bacterianas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183115

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[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 : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183116

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[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 : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183117

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[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]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183118

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[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 : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183119

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Groupe Atallah Inc.

  Endereço : 333 rue Chabanel Ouest Suite 900 

Montréal QC H2N2E7 Canadá

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja de venda a retalho; ser-

viços de loja de venda a retalho on-line.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/25  Canadá

N.º 2,066,190
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[210]  N.º : N/183131

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Laboratoire Garancia SAS

  Endereço : 10-12 Avenue du Recteur Poincaré, 

Paris 75016, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas para o cui-

dado e limpeza da pele; produtos cosméticos para os 

lábios e unhas; preparações de maquilahem; conjuntos 

cosméticos; produtos de toilette (não medicinais); lo-

ções para fins cosméticos; cremes cosméticos; cremes 

para os olhos; cremes antirrugas (para uso cosmético); 

cremes de resistência antirrugas (para uso cosméti-

co); cremes hidratantes para o corpo; preparações de 

protecção solar; cremes protectores solares; loções 

protectores solares (sunscreen lotion); loções de pro-

tecção solar (sun care lotion); preparações cosméticas 

de protecção de radicação solar para a pele; leites de 

limpeza para pele para fins de toilete; cremes de lim-

peza (cosméticos); géis de limpeza (cosméticos); leites 

de limpeza (cosméticos); máscaras para os cuidados do 

corpo; preparados cosméticos para o cuidado da pele; 

géis de massagem, sem ser para fins médicos; essências 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilete (não medicinais); pós de maquilhagem; pó 

de talco para a toilette; pó de talco (não medicinal); 

óleos para o corpo [cosméticos]; óleos para o rosto 

[cosméticos]; óleos para o banho; produtos de limpe-

za facial; tónicos para a pele (cosméticos); produtos 

pulverizadores para os cuidados da pele; máscaras 

de beleza; máscaras de gel para os olhos de uso cos-

mético; máscaras faciais de refinação dos poros (cos-

méticos); creme esfoliante (cosmético); refrescantes 

para o hálito para higiene pessoal (não medicinais); 

óleo de rosas; óleo de alfazema; preparações líquidas 

refrescantes para a boca/hálito (não medicinais); pre-

parações de branqueamento (descolorantes) para fins 

cosméticos; óleoa essenciais; antiperspirantes (artigos 

de higiene pessoal); antiperspirantes para uso pessoal; 

desodorizantes para uso humano e para animais; de-

sodorizantes para cuidados corporais; desodorizantes 

para uso pessoal; desodorizantes para uso corporal 

(especiarias); preparações de banho, sem ser para fins 

médicos; espumas para banho e ducha; gel de banho; 

sal de banho; preparações cosméticas para banhos; 

sabonetes; cremes para lavagem das mãos; sabão para 

as mãos; preparações de limpeza facial; batons para os 

lábios; brilho para os lábios; bálsamo para os lábios; 

bálsamos, sem ser para fins médicos; preparações não 

medicinais para os cuidados dos lábios; produtos de 

lavagem dos olhos, sem ser para fins médicos; prepara-

ções hidratantes para os cabelos; tónicos fortificantes 

para os cabelos; bálsamos para os cabelos; cremes de 

protecção para a pele (cutículas) das unhas; prepara-

ções para protecção dos cabelos; champôs; óleos de 

banho para o cuidado do cabelo; pós para lavagem do 

cabelo; amaciadores para os cabelos; loções para os 

cabelos; mousse para os cabelos; geles para pentear o 

cabelo; geles de beleza; cera para cabelo; sprays para 

cabelo; tintas para cabelos; tinturas cosméticas; prepa-

rações para a barba; creme de barbear; loções de bar-

bear; óleos para fins cosméticos; cremes para depois 

de barbear; loções para depois de barbear; dentífricos; 

preparações para a limpeza de dentaduras; prepara-

ções para lavagem da boca, sem ser para uso médico; 

preparações depilatórias; preparações para o cuidado 

das unhas; verniz para as unhas; preparações cosmé-

ticas de maquilhagem; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas anti-

-manchas; perfumes para a casa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183132

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Laboratoire Garancia SAS

  Endereço : 10-12 Avenue du Recteur Poincaré, 

Paris 75016, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções sanitárias para fins médicos; substâncias dietéti-

cas adaptadas para uso médico; emplastros, materiais 

para pensos; material para chumbar os dentes, cera 

dental; desinfectantes; produtos para banhos medici-

nais; pensos, cuecas e toalhas higiénicas; preparações 

químicas para uso médico ou farmacêutico; ervas me-

dicinais; chás de ervas medicinais; açúcar para fins mé-

dicos; suplementos nutricionais para fins médicos que 

podem conter proteínas gordas com carboidratos pep-

tídeos e/ou fibra ou micronutrientes e/ou aminoácidos 

e/ou ácidos gordos e/ou plantas em forma de cápsulas, 

de pastilhas, em receptáculos (cápsulas), em sacos, em 

forma líquida, adesivos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183133

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 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 : Alojamento temporário; serviços de 

agência de turismo para reserva de alojamento; arran-

jo de alojamento para viajantes; serviços de hotel; ser-

viços de hospitalidade (alojamento); fornecimento de 

instalações para salas de conferências; fornecimento 

de comidas e bebidas; serviços de restaurante; bares, 

cafés, cafetarias, serviços de cafetaria; serviços de for-

necimento de comidas e bebidas; serviços de consulto-

ria relacionada com hotéis, cafés e restaurantes; servi-

ços de reservas para restaurantes, cafés e alojamento 

em hotéis; provisão de informação e aconselhamento 

relacionado com hotéis, cafés e restaurantes, forne-

cimento de comidas e bebidas, bares e a viajantes em 

negócios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183134

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 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 : Alojamento temporário; serviços de 

agência de turismo para reserva de alojamento; arran-

jo de alojamento para viajantes; serviços de hotel; ser-

viços de hospitalidade (alojamento); fornecimento de 

instalações para salas de conferências; fornecimento 

de comidas e bebidas; serviços de restaurante; bares, 

cafés, cafetarias, serviços de cafetaria; serviços de for-

necimento de comidas e bebidas; serviços de consulto-

ria relacionada com hotéis, cafés e restaurantes; servi-

ços de reservas para restaurantes, cafés e alojamento 

em hotéis; provisão de informação e aconselhamento 

relacionado com hotéis, cafés e restaurantes, forne-

cimento de comidas e bebidas, bares e a viajantes em 

negócios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183135

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 303

7 E/G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183136

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 303

7 E/G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183141

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 332 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183142

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 332 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183143

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 332 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183146

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : ＤＯＵＢＬＥ

  Endereço : 316

AL

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183147

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : ＤＯＵＢＬＥ

  Endereço : 316

AL
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183148

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 

1 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

携 USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183149

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

 CHANSON HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 58 64

14 A

 Flat/Rm A, 14/F, Queen’s Centre, 58-64 Queen’s Road 

East, Wanchai, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183150

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

 CHANSON HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 58 64

14 A

 Flat/Rm A, 14/F, Queen’s Centre, 58-64 Queen’s Road 

East, Wanchai, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183151

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

 CHANSON HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 58 64

14 A

 Flat/Rm A, 14/F, Queen’s Centre, 58-64 Queen’s Road 

East, Wanchai, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183152

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

 CHANSON HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 58 64

14 A

 Flat/Rm A, 14/F, Queen’s Centre, 58-64 Queen’s Road 

East, Wanchai, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183155

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Vestuário para animais de estimação; 

coleiras para animais; arreios para animais; sacos; 

mochilas escolares; mochilas; malas de viagem; porta-

-cartões [porta-notas]; porta-moedas; carteiras; es-

tojos para chaves; etiquetas para bagagem em couro; 

sacos para vestuário para viagens; sacos para desporto; 

estojos de toilette, não equipados; chapéus-de-chuva; 

correias de couro; bengalas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183156

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos para uso têxtil; tecidos adesi-

vos para aplicação por calor; têxteis tecidos para uso 

pessoal sem ser vestuário; toalhas em matérias têxteis; 

lenços de bolso em matérias têxteis; colchas; cober-

tores de cama; cobertores de piquenique; mantas de 

viagem [mantas de colo]; capas para almofadas; fro-

nhas; roupa de cama; individuais de mesa em matérias 

têxteis; guardanapos de mesa em matérias têxteis; 

marca-pratos em matérias têxteis; bases para copos 

em matérias têxteis; bandeirolas em tecido ou plástico; 

estandartes em matérias têxteis ou em plástico; cober-

tores para animais domésticos; tapeçarias murais em 

matérias têxteis; capas [não ajustadas] em material têx-

til para protecção de móveis; cobertas de cama; corti-

nas em matérias têxteis ou em plástico; roupa para uso 

doméstico; sacos de dormir; matérias têxteis; tecidos 

de malha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183157

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; camisas; camisetas; pija-

mas; roupa interior; fatos de banho; peúgas; lenços 

de cabeça ou pescoço; tapa-orelhas [vestuário]; luvas 

[vestuário]; babetes sem serem em papel; chapéus; bo-

nés sendo chapelaria; palas de bonés; cintos [vestuário]; 

calçado; calçado desportivo; sandálias; chinelas; fatos 

de máscaras; máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183158

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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澱粉製包裝材料 塑料泡沫包裝用品

顏料盒

藝術家用原材料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183159

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

非電咖啡

過濾器 非電咖啡滲濾壺

非金屬存錢罐 蠟燭架

動物

飼料槽 不屬別

類的玻璃器皿

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183160

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

數

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183161

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

澱粉製包裝材料 塑料泡沫包裝用品

顏料盒

藝術家用原材料
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183162

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

非電咖啡

過濾器 非電咖啡滲濾壺

非金屬存錢罐 蠟燭架

動物

飼料槽 不屬別

類的玻璃器皿

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183163

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

計算機數據庫信息系統化

計算機文檔管理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183168

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 1 13

51611

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183169

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 1 13

51611

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183170

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 1 13

51611

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183171

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

BR/C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1: C73, M22, Y65, K0; 

2: C81, M41, Y85, K0; 3: C33, M10, Y82, K0; 

4: C45, M11, Y82, K0;

 1: C14, M47, Y84, K0; 2: C16, M81, Y84, K0; 

3: C14, M67, Y84, K0; 4: C42, M95, Y94, K0;

 1: C71, M31, Y14, K0; 2: C76, M39, Y15, K0; 

3: C94, M81, Y55, K0; 4: C91, M73, Y24, K0; 

[210]  N.º : N/183172

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

BR/C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 1: C73, M22, Y65, K0; 

2: C81, M41, Y85, K0; 3: C33, M10, Y82, K0; 

4: C45, M11, Y82, K0;

 1: C14, M47, Y84, K0; 2: C16, M81, Y84, K0; 

3: C14, M67, Y84, K0; 4: C42, M95, Y94, K0;

 1: C71, M31, Y14, K0; 2: C76, M39, Y15, K0; 

3: C94, M81, Y55, K0; 4: C91, M73, Y24, K0; 

[210]  N.º : N/183176

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 T & L COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 10

A . B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183177

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6
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[511]  Produtos : 

鈎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183178

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183179

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183180

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183181

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183195

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Palpito Co., Ltd

  Endereço : 3F, Kotobashi 2-5-9, Sumida-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183196

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Palpito Co., Ltd



N.º 29 — 21-7-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 10851

  Endereço : 3F, Kotobashi 2-5-9, Sumida-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183213

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : CHAMPAGNE HENRI GI-

RAUD

  Endereço : 71 boulevard Charles de Gaul le, 

51160, AY, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Administração de programas de fideli-

dade do consumidor; processamento administrativo de 

ordens de compra; publicidade; anúncios publicitários; 

publicidade por correspondência; aluguer de espaço 

publicitário; inquéritos de negócios; fornecimento de 

informações de negócios; fornecimento de informa-

ções comerciais através de um website; administração 

comercial do licenciamento de produtos e serviços 

de terceiros; serviços de intermediação comercial; 

fornecimento de informações de contacto comercial 

e empresarial; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; demonstração de produtos; 

distribuição de material publicitário; divulgação de 

anúncios publicitários; distribuição de amostras; ne-

gociação e conclusão de transacções comerciais para 

terceiros; negociação de contractos comerciais para 

terceiros; publicidade em linha numa rede informática; 

fornecimento de um mercado em linha para compra-

dores e vendedores de produtos e serviços; serviços de 

publicidade de exterior; apresentação de produtos em 

meios de comunicação para fins de venda a retalho; 

serviços de venda a retalho e por grosso de vinhos e 

bebidas alcoólicas; promoção de vendas para terceiros; 

marketing direccionado; fornecimento de comentários 

de utilizadores para fins comerciais ou de publicidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183214

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

鑰

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183215

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183216

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183217

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

Ｘ

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183218

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

鑰

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183219

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183220

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183222

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 219 AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 871C

 Pantone black C

[210]  N.º : N/183223

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 219 AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 871C

 Pantone black C

[210]  N.º : N/183226

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Four Seasons Hotels (Barbados) 

Ltd.

  Endereço : Chancery House, High Street, Bridge-

town, Barbados, West Indies

  Nacionalidade :  Barbadense

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos de café; 

arroz, massas alimentares e talharim [massas com 

ovos]; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de 

cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; cho-

colate; gelados, sorvetes e outros gelados alimentares; 

açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, temperos, especiarias, ervas aromáticas em 

conserva [temperos]; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada); bolos lunares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183227

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : Four Seasons Hotels (Barbados) 

Ltd.

  Endereço : Chancery House, High Street, Bridge-

town, Barbados, West Indies

  Nacionalidade :  Barbadense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos de café; 

arroz, massas alimentares e talharim [massas com 

ovos]; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de 

cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; cho-

colate; gelados, sorvetes e outros gelados alimentares; 

açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, temperos, especiarias, ervas aromáticas em 

conserva [temperos]; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada); bolos lunares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183228

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183229

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183230

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183237

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183238

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

 SHEN ZHUANG (MACAU) ENGINEERING CO., 

LTD.

  Endereço : 411-417 3

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183240

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

 LI BIOTECHNOLOGY AND HEALTH LIMITED

  Endereço : 7 11

B

 Unit B, 11/F., Legend Tower, 7 Shing Yip St., Kwun 

Tong, Kln, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183243

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Jeunesse Global Holdings, LLC

  Endereço : 701 International Parkway Lake 

Mary, FL 32746, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos nutricionais sob a forma de géis; suple-

mentos dietéticos contendo curcuma; suplementos de 

vitaminas e minerais; nutracêuticos para uso como 

suplementos dietéticos sob a forma de géis bebíveis; 

preparações farmacêuticas e veterinárias; produtos 

higiénicos para uso medicinal; substâncias dietéticas 

para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, 

materiais para pensos; matérias para obturações den-

tárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para 

a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbici-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183244

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Jeunesse Global Holdings, LLC

  Endereço : 701 International Parkway Lake 

Mary, FL 32746, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Concentrados de frutos; puré de fru-

tos; carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos 

e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; 

geleias, compotas, marmeladas; ovos, leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183245

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Jeunesse Global Holdings, LLC

  Endereço : 701 International Parkway Lake 

Mary, FL 32746, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas à base de sumos de frutos; be-

bidas não alcoólicas contendo sumos de frutos; bebi-

das feitas de concentrados de frutos; bebidas à base de 

sumos de frutos que contêm multivitaminas (sem ser 

para fins medicinais); cervejas; águas minerais e gaso-

sas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos 

e sumos de frutos; xaropes e outras preparações para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183246

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

 Tai Tung Hong Food Agency Limited

  Endereço : 18

11 1107

 Flat 1107, 11/Floor, Block 3, Nan Fung Ind. City, 18 

Tin Hau Rd., Tuen Mun, New Territories, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183247

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : TINKSON CORPORATION 

SDN BHD

  Endereço : 11, Persiaran Pekaka, Taman Sempa-

dan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183248

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : TINKSON CORPORATION 

SDN BHD

  Endereço : 11, Persiaran Pekaka, Taman Sempa-

dan, 14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183251

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

  Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos, leites, 

loções e geles para o rosto, mãos, unhas e corpo; geles 

para limpar as mãos; loções de proteção solar [para 

uso cosmético]; cremes de proteção solar [para uso 

cosmético]; bálsamos para os lábios [não medicinais]; 

cremes para os lábios; preparações para os cuidados 

dos lábios; esfoliantes labiais; produtos cosméticos 

para bebés, nomeadamente, loções para bebés, óleos 

para bebés, pó para bebés, cremes para bebés, geles 

para bebés, bálsamos para os lábios dos bebés, cremes 

para os lábios dos bebés, preparações para os cuidados 

dos lábios dos bebés; produtos não medicinais para os 

cuidados dos bebés; protetores solares para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183252

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

  Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; bases de maquilhagem; 

bases de maquilhagem; corretores [cosméticos]; cre-

mes cosméticos; cremes de base; pó para a maqui-

lhagem; batons para os lábios; glosses para os lábios; 

delineadores para lábios; produtos para dar cor às ma-

çãs do rosto; sombras para os olhos; cosméticos para 

sobrancelhas; lápis para as sobrancelhas; tintas para as 

sobrancelhas; delineador líquido para os olhos; más-

cara [rímel]; vernizes para as unhas; bases para apli-

car nas unhas antes do verniz; fixadores para aplicar 

depois do verniz nas unhas; endurecedores de unhas; 

preparações para remoção de verniz de unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183253

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

  Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; pincéis para 

maquilhagem; pincéis para os lábios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183254

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

  Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos, leites, 

loções e geles para o rosto, mãos, unhas e corpo; geles 

para limpar as mãos; loções de proteção solar [para 

uso cosmético]; cremes de proteção solar [para uso 

cosmético]; bálsamos para os lábios [não medicinais]; 

cremes para os lábios; preparações para os cuidados 

dos lábios; esfoliantes labiais; produtos cosméticos 

para bebés, nomeadamente, loções para bebés, óleos 

para bebés, pó para bebés, cremes para bebés, geles 

para bebés, bálsamos para os lábios dos bebés, cremes 

para os lábios dos bebés, preparações para os cuidados 

dos lábios dos bebés; produtos não medicinais para os 

cuidados dos bebés; protetores solares para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183255

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : ISEHAN COMPANY LIMITED

  Endereço : 7, Goban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos, leites, 

loções e geles para o rosto, mãos, unhas e corpo; geles 

para limpar as mãos; loções de proteção solar [para 

uso cosmético]; cremes de proteção solar [para uso 

cosmético]; bálsamos para os lábios [não medicinais]; 

cremes para os lábios; preparações para os cuidados 
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dos lábios; esfoliantes labiais; produtos cosméticos 

para bebés, nomeadamente, loções para bebés, óleos 

para bebés, pó para bebés, cremes para bebés, geles 

para bebés, bálsamos para os lábios dos bebés, cremes 

para os lábios dos bebés, preparações para os cuidados 

dos lábios dos bebés; produtos não medicinais para os 

cuidados dos bebés; protetores solares para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183256

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183257

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183258

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183259

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183260

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183261

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183262

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[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/183263

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183264

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[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/183265

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183266

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183267

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183268

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183269

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1688

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183278

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Japan Tobacco Inc.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183279

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Japan Tobacco Inc.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183280

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Japan Tobacco Inc.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183281

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Japan Tobacco Inc.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183282

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : Japan Tobacco Inc.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183285

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

 TSANG CHING CHING

  Endereço : 氹

15M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C:85 M:25 Y:0 K:0, 

 C:0 M:100 Y:90 K:0,  C:0 M:0 Y:0 K:0

[210]  N.º : N/183286

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador, 

gravados para máquinas de jogo electrónicas, nomea-

damente, dispositivos que aceitam apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para dispositivos 

de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, slot 

machines , máquinas de bingo, com ou sem saída de 

vídeo; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamentos de jogo, nomeadamente, slot 

machines , com ou sem saída de vídeo; programas de 
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jogos de computador, gravados para máquinas de jo-

gos com um dispositivo que aceita apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos; programas de jogos de computador, gravados 

para máquinas de jogos incluindo slot machines  

ou terminais de vídeo para lotaria; programas de jogos 

de computador, gravados para máquinas de jogos que 

geram ou exibem resultados de apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos, nomeadamente, slot machines  e terminais 

de vídeo para lotaria; programas de jogos de compu-

tador, gravados para máquinas para jogos de fortuna 

e azar; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e 

casino, nomeadamente, máquinas de jogos e software 

operacional de computador para jogos vendido à uni-

dade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183287

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo electrónicas sem ser 

as adaptadas para uso com um monitor, nomeadamen-

te, dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de 

jogos sem ser os adaptados para uso com um monitor, 

nomeadamente, máquinas de jogos, slot machines , 

máquinas de bingo, com ou sem saída de vídeo; equi-

pamentos de jogo sem ser os adaptados para uso com 

um monitor, nomeadamente, slot machines , com 

ou sem saída de vídeo; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor com um disposi-

tivo que aceita apostas; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor; máquinas de jo-

gos sem ser as adaptadas para uso com um monitor in-

cluindo slot machines  ou terminais de vídeo para 

lotaria; máquinas de jogos sem ser as adaptadas para 

uso com um monitor que geram ou exibem resultados 

de apostas; máquinas de jogos sem ser adaptadas para 

uso com um monitor, nomeadamente, slot machi-

nes  e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para 

jogos sem ser as adaptadas para uso com um monitor 

de fortuna e azar; equipamento reconfigurável de jo-

gos de lotaria e casino sem ser os adaptados para uso 

com um monitor, nomeadamente, máquinas de jogos e 

software operacional de computador para jogos vendi-

do à unidade; slot machines .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183288

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador, 

gravados para máquinas de jogo electrónicas, nomea-

damente, dispositivos que aceitam apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para dispositivos 

de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, slot 

machines , máquinas de bingo, com ou sem saída de 

vídeo; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamentos de jogo, nomeadamente, slot 

machines , com ou sem saída de vídeo; programas de 

jogos de computador, gravados para máquinas de jo-

gos com um dispositivo que aceita apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos; programas de jogos de computador, gravados 

para máquinas de jogos incluindo slot machines  

ou terminais de vídeo para lotaria; programas de jogos 

de computador, gravados para máquinas de jogos que 

geram ou exibem resultados de apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos, nomeadamente, slot machines  e terminais 

de vídeo para lotaria; programas de jogos de compu-

tador, gravados para máquinas para jogos de fortuna 

e azar; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e 

casino, nomeadamente, máquinas de jogos e software 

operacional de computador para jogos vendido à uni-

dade.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183289

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo electrónicas sem ser 

as adaptadas para uso com um monitor, nomeadamen-

te, dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de 

jogos sem ser os adaptados para uso com um monitor, 

nomeadamente, máquinas de jogos, slot machines , 

máquinas de bingo, com ou sem saída de vídeo; equi-

pamentos de jogo sem ser os adaptados para uso com 

um monitor, nomeadamente, slot machines , com 

ou sem saída de vídeo; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor com um disposi-

tivo que aceita apostas; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor; máquinas de jo-

gos sem ser as adaptadas para uso com um monitor in-

cluindo slot machines  ou terminais de vídeo para 

lotaria; máquinas de jogos sem ser as adaptadas para 

uso com um monitor que geram ou exibem resultados 

de apostas; máquinas de jogos sem ser adaptadas para 

uso com um monitor, nomeadamente, slot machi-

nes  e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para 

jogos sem ser as adaptadas para uso com um monitor 

de fortuna e azar; equipamento reconfigurável de jo-

gos de lotaria e casino sem ser os adaptados para uso 

com um monitor, nomeadamente, máquinas de jogos e 

software operacional de computador para jogos vendi-

do à unidade; slot machines .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183290

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador, 

gravados para máquinas de jogo electrónicas, nomea-

damente, dispositivos que aceitam apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para dispositivos 

de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, slot 

machines , máquinas de bingo, com ou sem saída de 

vídeo; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamentos de jogo, nomeadamente, slot 

machines , com ou sem saída de vídeo; programas de 

jogos de computador, gravados para máquinas de jo-

gos com um dispositivo que aceita apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos; programas de jogos de computador, gravados 

para máquinas de jogos incluindo slot machines  

ou terminais de vídeo para lotaria; programas de jogos 

de computador, gravados para máquinas de jogos que 

geram ou exibem resultados de apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos, nomeadamente, slot machines  e terminais 

de vídeo para lotaria; programas de jogos de compu-

tador, gravados para máquinas para jogos de fortuna 

e azar; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e 

casino, nomeadamente, máquinas de jogos e software 

operacional de computador para jogos vendido à uni-

dade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183291

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo electrónicas sem ser 

as adaptadas para uso com um monitor, nomeadamen-

te, dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de 

jogos sem ser os adaptados para uso com um monitor, 

nomeadamente, máquinas de jogos, slot machines , 

máquinas de bingo, com ou sem saída de vídeo; equi-

pamentos de jogo sem ser os adaptados para uso com 

um monitor, nomeadamente, slot machines , com 

ou sem saída de vídeo; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor com um disposi-

tivo que aceita apostas; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor; máquinas de jo-

gos sem ser as adaptadas para uso com um monitor in-
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cluindo slot machines  ou terminais de vídeo para 

lotaria; máquinas de jogos sem ser as adaptadas para 

uso com um monitor que geram ou exibem resultados 

de apostas; máquinas de jogos sem ser adaptadas para 

uso com um monitor, nomeadamente, slot machi-

nes  e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para 

jogos sem ser as adaptadas para uso com um monitor 

de fortuna e azar; equipamento reconfigurável de jo-

gos de lotaria e casino sem ser os adaptados para uso 

com um monitor, nomeadamente, máquinas de jogos e 

software operacional de computador para jogos vendi-

do à unidade; slot machines .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183292

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183293

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183299

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183300

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183307

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

 Beijing Source Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 1 6

14 3 231706
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 231706, Unit 3, 14th Floor, Building 6, No. 1, Futong 

East Street, Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183308

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

 Beijing Source Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 1 6

14 3 231706

 231706, Unit 3, 14th Floor, Building 6, No. 1, Futong 

East Street, Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183309

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

[730]  Requerente : 

 Agência Comercial Cármen (Importação e Exporta-

ção) Limitada

  Endereço : Ave. da Praia Grande, No.429, Ed. 

Centro Comercial Praia Grande, 19 andar, apart 1901 

a 1906, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183310

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

[730]  Requerente : 

 Agência Comercial Cármen (Importação e Exporta-

ção) Limitada

  Endereço : Ave. da Praia Grande, No.429, Ed. 

Centro Comercial Praia Grande, 19 andar, apart 1901 

a 1906, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183311

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-87

I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183312

[220]  Data de pedido : 2021/05/28
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[730]  Requerente : 

 LI YAJUN

  Endereço : 29 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183314

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

 LI YAJUN

  Endereço : 29 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183315

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 35 B

603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183316

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183317

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183318

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183319

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183320

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183321

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -5963

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183322

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -5963

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183323

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

105 -5963

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183324

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183325

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

22

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183328

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 690

6 101 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183329

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 690

6 101 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183330

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 690

6 101 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183331

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4760 A 25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183346

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : ACER INCORPORATED

  Endereço : 7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 10541, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Fechaduras electrónicas, fechaduras 

controladas electronicamente, fechaduras electrónicas 

digitais, fechaduras digitais, fechaduras eléctricas, fe-

chaduras eléctricas para portas, fechaduras eléctricas 

para portas de veículos, dispositivos de fecho de segu-

rança nesta classe, aparelhos ou instrumentos para sis-

temas de fechaduras eléctricas, baterias e carregadores 

de bateria para fechaduras electrónicas e eléctricas; 
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cartões com circuitos integrados ou microprocessado-

res incorporados para fechaduras, controlo de acessos, 

registo de presença, sistemas de alarmes e de seguran-

ça; dispositivos eléctricos e electrónicos para fechadu-

ras, controlo de acessos, registo de presença, sistemas 

de alarmes e de segurança; peças e acessórios para 

todos os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183347

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : ACER INCORPORATED

  Endereço : 7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 10541, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móveis, sofás, cadeiras, bancos, mesas, 

escrivaninhas, estantes, armários para louça, armá-

rios, camas, colchões, grades de madeira, molduras, 

espelhos, recipientes de plástico para fins de embala-

gem, cacifos, dispositivos de fecho [não metálicos] para 

veículos, fechos [ excepto eléctricos] não metálicos, 

cadeados [sem ser electrónicos] não metálicos; peças e 

acessórios de todos os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183348

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : ACER INCORPORATED

  Endereço : 7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 10541, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de óleos aromáticos, ex-

cepto difusores de junco, eléctricos e não eléctricos; 

queimadores de óleos essenciais, difusores de tomada 

para repelentes de mosquito, armadilhas electrónicas 

de mosquitos, chávenas e canecas, filtros de café não 

eléctricos, moedores de café manuais, chaleiras de 

água não eléctricas, frascos, decantadores, escovas de 

dentes eléctricas, recipientes de alimentação para ani-

mais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183351

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos e gorduras comestíveis; batidos 

de leite; substitutos do leite; bebidas lácteas; bebidas 

de ácido láctico; bebidas com bactérias do ácido lácti-

co; iogurtes bebíveis; iogurtes; bebidas feitas de iogur-

te; leite fermentado; produtos lácteos; frutos congela-

dos; produtos de carne processados; marisco proces-

sado; legumes e frutos processados; pedaços de tofu 

frito [abura-age]; pedaços de tofu liofilizados [kohri-

-dofu]; geleia de raiz de língua-do-diabo [konnyaku]; 

leite de soja; tofu; soja fermentada [natto]; fermentos 

de leite para uso culinário; ensopado de caril pré-

-cozinhado, ensopados e misturas de sopa; flocos secos 

de algas para polvilhar sobre o arroz em água quente 

[ochazuke-nori]; furi-kake [flocos secos de peixe, car-

ne, legumes ou algas marinhas]; batatas fritas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183353

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA MIKI-

MOTO (also trading as K. Mikimoto & Co., Ltd.)

  Endereço : 5-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia com pérolas; joa-

lharia com pedras preciosas; artigos de joalharia e bi-

jutaria; anéis [joalharia]; broches [joalharia]; brincos; 

colares [joalharia]; pendentes; brincos para orelhas fu-
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radas; pulseiras [joalharia]; pérolas [joalharia]; artigos 

de joalharia; artigos de joalharia para a cabeça; caixas 

para jóias; ornamentos [joalharia]; correntes [joalha-

ria]; argolas para chaves [berloques ou porta-chaves]; 

relógios; relógios de mesa ou de parede; alfinetes de 

gravata; molas de gravata; botões-de-punho; emble-

mas em metais preciosos; ornamentos para sapatos em 

metais preciosos; jóias para sapatos; ligas em metais 

preciosos; pedras preciosas; pedras semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183354

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfu-

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os 

cabelos; dentífricos; telas abrasivas para limpeza de 

acessórios de prata; telas abrasivas; papel abrasivo 

[lixa]; areia abrasiva; emplastros para a acne para fins 

cosméticos; adesivos para a fixação de pestanas posti-

ças; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos 

para uso cosmético; preparações para perfumar o am-

biente; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

preparações anti-estáticas para uso doméstico; pedra-

-pomes artificial; desodorizantes para o corpo; purifi-

cadores do hálito; preparações para refrescar o hálito; 

sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o 

hálito; preparações para limpar e polir óculos, espe-

lhos, vidros de relógios, ecrãs de monitores de televi-

sores, telemóveis, microondas, fornos e computadores; 

produtos de limpeza e polimento; fluidos de limpeza 

para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos 

e computadores; fluidos de limpeza para uso pessoal; 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para os 

cuidados da pele; preparações cosméticas; produtos 

de higiene pessoal; cosméticos para acne; cosméticos 

para limpeza da pele; cotonetes de algodão para uso 

cosmético; algodão para uso cosmético; preparações 

desengordurantes para uso doméstico; desodorizantes 

para animais; desodorizantes para humanos; desodo-

rizantes; desodorizantes para almofadas anti-transpi-

rantes para as axilas; desodorizantes para almofadas 

absorventes do suor para as axilas; preparações deter-

gentes e perfumadas para óculos, espelhos, vidros de 

relógios, ecrãs de monitores de televisores, telemóveis, 

microondas, fornos e computadores; preparações 

aromáticas; detergentes; toalhetes descartáveis im-

pregnados com produtos químicos ou compostos para 

uso doméstico; amaciadores de tecidos para uso em 

lavandaria; produtos para lavar o rosto; pestanas pos-

tiças; unhas postiças; fragrâncias não para uso pessoal; 

fragrâncias; preparações desodorizantes para animais; 

tela abrasiva; papel de lixa; produtos para os cuida-

dos dos cabelos; sprays para o cabelo; incenso; lixívia 

para lavandaria; detergentes líquidos para a limpeza 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores, telemóveis, microondas, fornos 

e computadores; loções para uso cosmético; produtos 

hidratantes; colutórios, não para uso medicinal; papel 

para polimento das unhas; loções para o controlo do 

óleo da pele; almofadas impregnadas com preparações 

desodorizantes; preparações para remover tintas; tela 

para polir; papel para polir; preparações de polimento; 

preparações para limpeza de dentaduras; produtos 

ambientadores para perfumar espaços; preparações 

de remoção de ferrugem; produtos perfumados para 

refrescar sem ser para uso pessoal; champôs para lim-

peza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de 

monitores de televisores, telemóveis e computadores; 

emolientes da pele; produtos esfoliantes para a pele; 

produtos para branquear a pele; soluções para limpeza 

de telefones inteligentes; benzina para remoção de nó-

doas; preparações para remoção de nódoas contendo 

benzina; preparações de protecção solar; lenços e toa-

lhetes impregnados com produtos para limpeza; água 

de toilette; pós para os dentes; pastas para os dentes; 

toalhetes para limpeza de óculos impregnados com so-

luções de limpeza para lentes; agentes de limpeza para 

uso doméstico; lenços e toalhetes humedecidos para 

fins de anti-embaciamento; lenços e toalhetes impreg-

nados com preparações anti-embaciamento para fins 

de limpeza.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183355

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas para uso medicinal, alimentos para be-

bés; emplastros, materiais para pensos; material para 

obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; 

preparações para a destruição de animais nocivos; fun-

gicidas, herbicidas; algodão absorvente para uso medi-

cinal; folhas de materiais absorventes para uso sanitá-

rio; medicamentos para a acne; emplastros para a acne 

para uso farmacêutico; preparações para o tratamento 

da acne; preparações farmacêuticas adesivas para o 

calor; emplastros adesivos; adesivos para dentaduras; 

agentes para curar a fadiga e a inflamação dos múscu-

los; emplastros de calor activados pelo ar para aliviar 

a dor, a febre, a rigidez muscular e a tensão muscular; 

preparações para desodorização do ar; antimicrobia-

nos para a garganta; anti-sépticos para a garganta; de-

sodorizantes aromáticos, sem ser para uso humano e 

para fins industriais; ligaduras para pensos; discos (al-

mofadas) de amamentação; desodorizantes do hálito 

para uso medicinal em formulações de comprimidos, 

cápsulas ou spray; refrescantes do hálito para fins me-

dicinais; cápsulas para medicamentos; cápsulas para 

uso farmacêutico; goma de mascar para uso medicinal; 

desodorizantes para uso industrial; desodorizantes, 

sem ser para humanos, animais e fins industriais; pre-

parações desodorizantes, não para fins industriais; 

capas para fraldas; fraldas; suplementos dietéticos 

para humanos; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário; desinfectantes para a gargan-

ta; fraldas descartáveis para incontinência; toalhetes 

desinfectantes descartáveis; ligaduras para os ouvidos; 

elixires para aliviar infecções da garganta; cápsulas 

vazias para produtos farmacêuticos; preparações de 

aplicação externa para aliviar o calor e a dor em cor-

pos humanos; colírios; palas oculares para uso médico; 

preparações para a lavagem dos olhos para uso me-

dicinal; preparações para purificar o ar, sem ser para 

humanos, animais e fins industriais, nem para o hálito; 

gaze para pensos; folhas ou almofadas de gel para 

absorver e dispersar calor para uso médico; folhas ou 

almofadas de gel para fins de refrigeração para uso 

médico; emplastros de aquecimento para aliviar a dor, 

febre, rigidez muscular e tensão muscular; toalhetes de 

aquecimento para aliviar a dor, febre, rigidez muscular 

e tensão muscular; pensos para incontinentes; repelen-

tes de insectos e animais nocivos; farinha láctea para 

bebés; linimentos; ligaduras líquidas; pastilhas para 

uso farmacêutico; materiais para pensos; doces medi-

cados; produtos medicinais para limpeza; confeitaria 

medicada; dentífricos medicinais; produtos medicinais 

para os cuidados da boca; sprays orais medicinais; 

preparações medicinais para refrescar a boca; sprays 

para a garganta medicinais; pensos para a menstrua-

ção; tampões para a menstruação; pastilhas de menta 

para uso farmacêutico; papel para protecção contra 

traças; produtos refrescantes para a boca [hálito] para 

uso medicinal; sprays para a boca para uso medicinal; 

colutórios para uso medicinal; papel oleado para uso 

medicinal; preparações para aliviar a dor; forros de 

cuecas [produtos sanitários]; preparações farmacêu-

ticas para aplicação externa para alívio do prurido; 

preparações farmacêuticas para os cuidados da pele; 

produtos farmacêuticos para o tratamento de dores 

musculares; emplastros para aquecer as partes do 

corpo humano para fins medicinais; cataplasmas para 

enxaquecas; cataplasmas para aliviar febre e dores no 

corpo; cataplasmas; papel reagente para uso médico; 

medicamentos para a transpiração dos pés; medica-

mentos para a transpiração; pensos higiénicos; cuecas 

higiénicas; toalhetes desinfectantes; medicamentos 

para dores de garganta; preparações esterilizantes, 

sem ser para uso de lavandaria e fins industriais; chá 

para fins medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / ou 

folhas não tecidas impregnadas com desinfectantes, 

fungicidas, agentes antibacterianos e desodorizantes; 

desodorizadores sanitários; agentes para a administra-

ção de medicamentos sob a forma de wafers comestí-

veis contendo produtos farmacêuticos em pó; loções, 
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cremes, unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a 

dor da enxaqueca; produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183356

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

ca, sagu, café artificial; farinhas e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, 

xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mos-

tarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo; preparações aromáticas para alimentos; doces; 

pastilhas elásticas; xaropes, rebuçados e doces de cho-

colate, para gargantas inflamadas (sendo todos produ-

tos de confeitaria não medicinal); xaropes, rebuçados 

e doces de chocolate para a garganta (todos sendo 

confeitaria não medicinal); xaropes, rebuçados e doces 

de chocolate; confeitaria com propriedades desodori-

zantes ou refrescantes do hálito; aromatizantes, excep-

to óleos essenciais, para alimentos; xaropes aromati-

zantes; xaropes de glicose para alimentos; alimentos 

saudáveis não para uso médico em várias formas, tais 

como pó, cápsula, comprimido, líquido, pasta ou gra-

nulado; chá de ervas (não para uso medicinal); arroz; 

xaropes e melaços; xaropes para fazer chá; tapioca e 

sagu; bebidas à base de chá; confeitaria não medicinal 

para o alívio do desconforto da garganta; xaropes de 

cobertura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183359

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 WONG CHOI NGA

  Endereço : 6 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183361

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/22  China

N.º 52364431

[210]  N.º : N/183362

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2020/12/22  China

N.º 52384663

[210]  N.º : N/183363

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 71

-4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183364

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 71

-4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183365

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 71

-4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183366

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

垻 3 65

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183367

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183368

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183369

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183370

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183371

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183372

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183373

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183374

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 
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  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183375

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183376

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183377

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183378

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183379

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/183380

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183381

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336-342

10 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183385

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 LEONG KA MAN

  Endereço : ( ), No.1-25, 

( ), E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183389

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e arti-

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183390

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 
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diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183391

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183392

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183393

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e arti-

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183394

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 
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pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183395

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e arti-

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183396

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras precio-

sas, pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras 

preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para 

artigos de joalharia, estojos para relógios; serviços 

de agência de importação e exportação relacionados 

com metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras 

preciosas, pedras semipreciosas, relojoaria e instru-

mentos cronométricos, diamantes, relógios, relógios 

de parede e mesa, pedras preciosas, pedras preciosas 

orgânicas, imitações de pedras preciosas (paste gems), 

jades, pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos 

para relógios; serviços de assessoria e de consultoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

serviços de franquia relacionados com todos os acima 

ditos; promoção de vendas para terceiros; serviços de 

leilões; arranjo, organização e condução de exposi-

ções, feiras comerciais e espectáculos de moda para 

fins comerciais, promocionais ou de marketing; todos 

os serviços acima mencionados relacionados com o 

comércio electrónico (e-commerce) ou providenciados 

através de uma base de dados informática, internet ou 

telecomunicações.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183397

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e arti-

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183398

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras precio-

sas, pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras 

preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para 

artigos de joalharia, estojos para relógios; serviços 

de agência de importação e exportação relacionados 

com metais preciosos e suas ligas e artigos em metais 

preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras 

preciosas, pedras semipreciosas, relojoaria e instru-

mentos cronométricos, diamantes, relógios, relógios 

de parede e mesa, pedras preciosas, pedras preciosas 

orgânicas, imitações de pedras preciosas (paste gems), 

jades, pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos 

para relógios; serviços de assessoria e de consultoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

serviços de franquia relacionados com todos os acima 

ditos; promoção de vendas para terceiros; serviços de 

leilões; arranjo, organização e condução de exposi-

ções, feiras comerciais e espectáculos de moda para 

fins comerciais, promocionais ou de marketing; todos 

os serviços acima mencionados relacionados com o 

comércio electrónico (e-commerce) ou providenciados 

através de uma base de dados informática, internet ou 

telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183399

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e arti-

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183400

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) 

Limited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183403

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Vico Foundation Limited

  Endereço : 5th Floor, Tower 1, New World Tower, 

18 Queen’s Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de pesquisa no domínio imo-

biliário; seguros; negócios financeiros; negócios mo-

netários; negócios imobiliários; serviços de agências 

imobiliárias; aluguer de lojas, escritórios e espaços 

residenciais; gestão de imóveis; serviços de hipoteca; 

elaboração de relatórios financeiros relacionados com 

negócios imobiliários; gestão de instalações de bens 

imobiliários e propriedades; mediação de hipotecas; 

serviços de gestão de bens imobiliários e proprieda-

des; estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços de 

avaliação (appraisal) imobiliária, selecção, aquisição, 

corretagem, leasing, aluguer, concursos, gestão e ava-

liações (valuations) imobiliária; serviços financeiros; 

organização de fundos (serviços financeiros); serviços 

de assessoria em matéria de investimentos financeiros; 

gestão de fundos; gestão e aplicação de activos; finan-

ciamento de empréstimos, financiamento imobiliário, 

investimento imobiliário; serviços de corretores imo-

biliários; serviços de agências imobiliárias; agentes 

imobiliários; serviços actuariais; cobrança de rendas; 

serviços de arrendamento de alojamento (imobiliá-

rio), arrendamento e agência de aluguer (imobiliário); 

aluguer de apartamentos; aluguer de apartamentos; 

aluguer de escritórios [imobiliário]; locação financeira 

imobiliária; avaliações financeiras (imobiliárias); ser-

viços de assessoria, informações e consultadoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na Classe 36.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183404

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Vico Foundation Limited

  Endereço : 5th Floor, Tower 1, New World Tower, 

18 Queen’s Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de pesquisa no domínio imo-

biliário; seguros; negócios financeiros; negócios mo-

netários; negócios imobiliários; serviços de agências 

imobiliárias; aluguer de lojas, escritórios e espaços 

residenciais; gestão de imóveis; serviços de hipoteca; 

elaboração de relatórios financeiros relacionados com 

negócios imobiliários; gestão de instalações de bens 

imobiliários e propriedades; mediação de hipotecas; 

serviços de gestão de bens imobiliários e proprieda-

des; estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços de 

avaliação (appraisal) imobiliária, selecção, aquisição, 

corretagem, leasing, aluguer, concursos, gestão e ava-

liações (valuations) imobiliária; serviços financeiros; 

organização de fundos (serviços financeiros); serviços 

de assessoria em matéria de investimentos financeiros; 

gestão de fundos; gestão e aplicação de activos; finan-

ciamento de empréstimos, financiamento imobiliário, 

investimento imobiliário; serviços de corretores imo-

biliários; serviços de agências imobiliárias; agentes 

imobiliários; serviços actuariais; cobrança de rendas; 

serviços de arrendamento de alojamento (imobiliá-

rio), arrendamento e agência de aluguer (imobiliário); 

aluguer de apartamentos; aluguer de apartamentos; 

aluguer de escritórios [imobiliário]; locação financeira 

imobiliária; avaliações financeiras (imobiliárias); ser-

viços de assessoria, informações e consultadoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183405

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Vico Foundation Limited

  Endereço : 5th Floor, Tower 1, New World Tower, 

18 Queen’s Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de pesquisa no domínio imo-

biliário; seguros; negócios financeiros; negócios mo-

netários; negócios imobiliários; serviços de agências 

imobiliárias; aluguer de lojas, escritórios e espaços 

residenciais; gestão de imóveis; serviços de hipoteca; 

elaboração de relatórios financeiros relacionados com 

negócios imobiliários; gestão de instalações de bens 

imobiliários e propriedades; mediação de hipotecas; 

serviços de gestão de bens imobiliários e proprieda-

des; estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços de 

avaliação (appraisal) imobiliária, selecção, aquisição, 

corretagem, leasing, aluguer, concursos, gestão e ava-

liações (valuations) imobiliária; serviços financeiros; 

organização de fundos (serviços financeiros); serviços 

de assessoria em matéria de investimentos financeiros; 

gestão de fundos; gestão e aplicação de activos; finan-

ciamento de empréstimos, financiamento imobiliário, 

investimento imobiliário; serviços de corretores imo-

biliários; serviços de agências imobiliárias; agentes 

imobiliários; serviços actuariais; cobrança de rendas; 

serviços de arrendamento de alojamento (imobiliá-

rio), arrendamento e agência de aluguer (imobiliário); 

aluguer de apartamentos; aluguer de apartamentos; 

aluguer de escritórios [imobiliário]; locação financeira 

imobiliária; avaliações financeiras (imobiliárias); ser-

viços de assessoria, informações e consultadoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183406

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Vico Foundation Limited

  Endereço : 5th Floor, Tower 1, New World Tower, 

18 Queen’s Road, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de pesquisa no domínio imo-

biliário; seguros; negócios financeiros; negócios mo-

netários; negócios imobiliários; serviços de agências 

imobiliárias; aluguer de lojas, escritórios e espaços 
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residenciais; gestão de imóveis; serviços de hipoteca; 

elaboração de relatórios financeiros relacionados com 

negócios imobiliários; gestão de instalações de bens 

imobiliários e propriedades; mediação de hipotecas; 

serviços de gestão de bens imobiliários e proprieda-

des; estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços de 

avaliação (appraisal) imobiliária, selecção, aquisição, 

corretagem, leasing, aluguer, concursos, gestão e ava-

liações (valuations) imobiliária; serviços financeiros; 

organização de fundos (serviços financeiros); serviços 

de assessoria em matéria de investimentos financeiros; 

gestão de fundos; gestão e aplicação de activos; finan-

ciamento de empréstimos, financiamento imobiliário, 

investimento imobiliário; serviços de corretores imo-

biliários; serviços de agências imobiliárias; agentes 

imobiliários; serviços actuariais; cobrança de rendas; 

serviços de arrendamento de alojamento (imobiliá-

rio), arrendamento e agência de aluguer (imobiliário); 

aluguer de apartamentos; aluguer de apartamentos; 

aluguer de escritórios [imobiliário]; locação financeira 

imobiliária; avaliações financeiras (imobiliárias); ser-

viços de assessoria, informações e consultadoria rela-

cionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído 

na Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183407

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 WANG ZHIFANG

  Endereço : 29B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183408

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 WANG ZHIFANG

  Endereço : 1 29 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183409

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : 

 WANG ZHIFANG

  Endereço : 29 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

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 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.
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批給

Concessão

N.º
Data de 

registo
Data de despacho Titular Classe

N/166895 2021/06/22 2021/06/22 Aeres hogeschool Wageningen 41

N/167068 2021/06/22 2021/06/22 NEW ZEALANDS BEST FOOD AND BEVERAGE LIMITED 05

N/167069 2021/06/22 2021/06/22 NEW ZEALANDS BEST FOOD AND BEVERAGE LIMITED 29

N/167070 2021/06/22 2021/06/22 NEW ZEALANDS BEST FOOD AND BEVERAGE LIMITED 05

N/167071 2021/06/22 2021/06/22 NEW ZEALANDS BEST FOOD AND BEVERAGE LIMITED 29

N/167072 2021/06/22 2021/06/22 NEW ZEALANDS BEST FOOD AND BEVERAGE LIMITED 05

N/167073 2021/06/22 2021/06/22 NEW ZEALANDS BEST FOOD AND BEVERAGE LIMITED 29

N/173161 2021/06/22 2021/06/22 Efficient Microbes Limited 05

N/173203 2021/06/22 2021/06/22 KADOKAWA CORPORATION 09

N/173204 2021/06/22 2021/06/22 KADOKAWA CORPORATION 16

N/173315 2021/06/22 2021/06/22

CHONG KIN LONG

07

N/173357 2021/06/22 2021/06/22 UTENA CO., LTD. 03

N/173643 2021/06/22 2021/06/22 The Ultimate Software Group, Inc. 09

N/173644 2021/06/22 2021/06/22 The Ultimate Software Group, Inc. 35

N/173645 2021/06/22 2021/06/22 The Ultimate Software Group, Inc. 42

N/173869 2021/06/22 2021/06/22 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 31

N/173875 2021/06/22 2021/06/22 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 31

N/174532 2021/06/22 2021/06/22 XOR UK Corporation Limited 09

N/174533 2021/06/22 2021/06/22 XOR UK Corporation Limited 35

N/174715 2021/06/22 2021/06/22 28

N/174795 2021/06/22 2021/06/22 PPB STUDIOS CO., LTD. 03

N/174796 2021/06/22 2021/06/22 PPB STUDIOS CO., LTD. 35

N/174797 2021/06/22 2021/06/22 PPB STUDIOS CO., LTD. 03

N/174798 2021/06/22 2021/06/22 PPB STUDIOS CO., LTD. 35

N/174799 2021/06/22 2021/06/22 Ordinance Co.,Ltd. 03

N/174800 2021/06/23 2021/06/23 Ordinance Co.,Ltd. 35

N/174869 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/174870 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/174871 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/174872 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/174873 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09
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N/174874 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/174875 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/174876 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/174921 2021/06/22 2021/06/22 KADOKAWA CORPORATION 09

N/174922 2021/06/22 2021/06/22 KADOKAWA CORPORATION 16

N/174924 2021/06/22 2021/06/22 KADOKAWA CORPORATION 41

N/174957 2021/06/22 2021/06/22 A.S. Watson TM Limited 09

N/174959 2021/06/22 2021/06/22 A.S. Watson TM Limited 09

N/174989 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

03

N/174990 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

05

N/174991 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

21

N/174992 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

35

N/174993 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

03

N/174994 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

05

N/174995 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

21

N/174996 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

35

N/174997 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

03

N/174998 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

35

N/174999 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

03

N/175000 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

35

N/175001 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

03

N/175002 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

35

N/175003 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

03
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N/175004 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

35

N/175005 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

03

N/175006 2021/06/22 2021/06/22

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION, S.L.

35

N/175230 2021/06/22 2021/06/22 35

N/175231 2021/06/22 2021/06/22 38

N/175232 2021/06/22 2021/06/22 41

N/175233 2021/06/22 2021/06/22 42

N/175322 2021/06/22 2021/06/22

Raze Technology Limited

11

N/175330 2021/06/22 2021/06/22

Raze Technology Limited

11

N/175335 2021/06/22 2021/06/22

Agricultural Products Company Limited

30

N/175339 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 35

N/175344 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 35

N/175349 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 35

N/175418 2021/06/22 2021/06/22 Young Poong Co., Ltd. 30

N/175419 2021/06/22 2021/06/22 Young Poong Co., Ltd. 30

N/175422 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/175515 2021/06/22 2021/06/22 Genzyme Corporation 05

N/175560 2021/06/22 2021/06/22 Spindrift Beverage Co., Inc. 33

N/175561 2021/06/22 2021/06/22 Spindrift Beverage Co., Inc. 32

N/175562 2021/06/22 2021/06/22 Spindrift Beverage Co., Inc. 25

N/175563 2021/06/22 2021/06/22 Spindrift Beverage Co., Inc. 21

N/175572 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 35

N/175573 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 38

N/175574 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 41

N/175575 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 35

N/175576 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 38

N/175577 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 41

N/175578 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 35

N/175579 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 38

N/175580 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 41

N/175581 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 35

N/175582 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 38

N/175583 2021/06/22 2021/06/22 YIDAN PRIZE FOUNDATION LIMITED 41

N/175588 2021/06/22 2021/06/22

CHAN KA YAN 

43
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N/175710 2021/06/22 2021/06/22 Thomson & Scott Limited 32

N/175712 2021/06/22 2021/06/22 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/175817 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/175821 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/175831 2021/06/22 2021/06/22 29

N/175832 2021/06/22 2021/06/22 30

N/175836 2021/06/22 2021/06/22 Koninklijke Philips N.V. 03

N/175837 2021/06/22 2021/06/22 Koninklijke Philips N.V. 10

N/175863 2021/06/22 2021/06/22 PBIGROUP, LLC 03

N/175897 2021/06/22 2021/06/22 H & M Hennes & Mauritz AB 24

N/175901 2021/06/22 2021/06/22

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD. 

43

N/175902 2021/06/22 2021/06/22

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD. 

43

N/175903 2021/06/22 2021/06/22

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD. 

43

N/175904 2021/06/22 2021/06/22

HAI DI LAO HOLDINGS PTE. LTD. 

43

N/175944 2021/06/22 2021/06/22 Japan Association for the 2025 World Exposition 09

N/175946 2021/06/22 2021/06/22 Japan Association for the 2025 World Exposition 16

N/175951 2021/06/22 2021/06/22 Japan Association for the 2025 World Exposition 45

N/175982 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 38

N/175993 2021/06/22 2021/06/22 Guardforce AI Co., Limited 07

N/175994 2021/06/22 2021/06/22 Guardforce AI Co., Limited 09

N/176200 2021/06/22 2021/06/22

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd

11

N/176203 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/176204 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 35

N/176205 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 42

N/176206 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/176207 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 35

N/176218 2021/06/22 2021/06/22

MAN KA WAI

05

N/176278 2021/06/22 2021/06/22 Islestarr Holdings Limited 21

N/176279 2021/06/22 2021/06/22 Islestarr Holdings Limited 35

N/176280 2021/06/22 2021/06/22 Islestarr Holdings Limited 44

N/176372 2021/06/22 2021/06/22 Swarovski Aktiengesellschaft 28

N/176390 2021/06/22 2021/06/22 45

N/176398 2021/06/22 2021/06/22 45

N/176405 2021/06/22 2021/06/22 TEH TEH LIMITED 41

N/176455 2021/06/22 2021/06/22 41
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N/176460 2021/06/22 2021/06/22 41

N/176461 2021/06/22 2021/06/22 41

N/176540 2021/06/22 2021/06/22 11

N/176543 2021/06/22 2021/06/22 11

N/176546 2021/06/22 2021/06/22 11

N/176549 2021/06/22 2021/06/22 11

N/176552 2021/06/22 2021/06/22 11

N/176555 2021/06/22 2021/06/22 11

N/176581 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176582 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176583 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176584 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176585 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176586 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176587 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176588 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176589 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176590 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176591 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176592 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176593 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176594 2021/06/22 2021/06/22 Novartis AG 05

N/176637 2021/06/22 2021/06/22

ROYAL KING INTERNATIONAL LIMITED

09

N/176638 2021/06/22 2021/06/22

ROYAL KING INTERNATIONAL LIMITED

18

N/176639 2020/06/22 2020/06/22

ROYAL KING INTERNATIONAL LIMITED

25

N/176643 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/176648 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/176718 2021/06/22 2021/06/22 LG Corp. 37

N/176719 2021/06/22 2021/06/22 LG Corp. 42

N/176722 2021/06/22 2021/06/22 LG Corp. 37

N/176723 2021/06/22 2021/06/22 LG Corp. 42

N/176741 2021/06/22 2021/06/22 43

N/176793 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/176794 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 35

N/176807 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/176808 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 35

N/176812 2021/06/22 2021/06/22 British American Tobacco (Brands) Limited 34

N/176847 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38
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N/176852 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/176857 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/176862 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/176908 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

05

N/176909 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

10

N/176910 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

35

N/176911 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

41

N/176912 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

42

N/176913 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

44

N/176914 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

35

N/176915 2021/06/22 2021/06/22

PARSONS MUSIC LIMITED

41

N/176940 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 38

N/176943 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/176987 2021/06/22 2021/06/22 AGUAS DE CABREIROA, S.A. 32

N/176998 2021/06/22 2021/06/22

XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO., LTD

10

N/176999 2021/06/22 2021/06/22

XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO., LTD

11

N/177066 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/177070 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/177123 2021/06/22 2021/06/22 Apple Inc. 09

N/177151 2021/06/22 2021/06/22 29

N/177163 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 03

N/177164 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 44

N/177165 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 03

N/177166 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 44

N/177167 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 03

N/177168 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 44

N/177169 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 03

N/177170 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 44

N/177296 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09
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N/177297 2021/06/22 2021/06/22

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/177340 2021/06/22 2021/06/22 FGX International Inc. 09

N/177351 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 44

N/177359 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 44

N/177362 2021/06/22 2021/06/22 CHANEL 44

N/177364 2021/06/22 2021/06/22 GIORGIO ARMANI S.p.A. 14

N/177365 2021/06/22 2021/06/22 GIORGIO ARMANI S.p.A. 18

N/177370 2021/06/22 2021/06/22 CJ Cheiljedang Corporation 01

N/177371 2021/06/22 2021/06/22 CJ Cheiljedang Corporation 01

N/177372 2021/06/22 2021/06/22 CJ Cheiljedang Corporation 01

N/177474 2021/06/22 2021/06/22

SF (IP) LIMITED

37

N/177657 2021/06/22 2021/06/22 05

N/177682 2021/06/22 2021/06/22 Peter Millar LLC 18

N/177683 2021/06/22 2021/06/22 Peter Millar LLC 25

N/177687 2021/06/22 2021/06/22 Coupang Corp. 38

N/177689 2021/06/22 2021/06/22 LEE MI SEOP 03

N/177690 2021/06/22 2021/06/22 LEE MI SEOP 05

N/177691 2021/06/22 2021/06/22 LEE MI SEOP 25

N/177744 2021/06/22 2021/06/22

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

29

N/177748 2021/06/22 2021/06/22

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

29

N/177752 2021/06/22 2021/06/22

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

29

N/177761 2021/06/22 2021/06/22 FARFETCH UK LIMITED 41

N/177764 2021/06/22 2021/06/22 FARFETCH UK LIMITED 25

N/177846 2021/06/22 2021/06/22 TURNER ENTERTAINMENT CO. 09

N/177847 2021/06/22 2021/06/22 TURNER ENTERTAINMENT CO. 41

N/177995 2021/06/22 2021/06/22 21

N/178016 2021/06/22 2021/06/22

Xiaomi Inc.

09

N/178017 2021/06/22 2021/06/22

Xiaomi Inc.

35

N/178115 2021/06/22 2021/06/22 06

N/178180 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178199 2021/06/22 2021/06/22 Standard Chartered plc 09

N/178200 2021/06/22 2021/06/22 Standard Chartered plc 16

N/178201 2021/06/22 2021/06/22 Standard Chartered plc 36
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N/178207 2021/06/22 2021/06/22 09

N/178260 2021/06/22 2021/06/22 Nissin Foods Holdings Co., Ltd. 28

N/178321 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 03

N/178322 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 04

N/178323 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 09

N/178324 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 14

N/178325 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 18

N/178326 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 25

N/178327 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 26

N/178328 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 35

N/178329 2021/06/22 2021/06/22 SOLMATE LTD. 43

N/178342 2021/06/22 2021/06/22 Unilever IP Holdings B.V. 03

N/178344 2021/06/22 2021/06/22 Unilever IP Holdings B.V. 03

N/178346 2021/06/22 2021/06/22 Unilever IP Holdings B.V. 03

N/178348 2021/06/22 2021/06/22 Unilever IP Holdings B.V. 03

N/178350 2021/06/22 2021/06/22 REN Limited 03

N/178354 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 01

N/178355 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 05

N/178356 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 42

N/178357 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 01

N/178358 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 05

N/178359 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 42

N/178367 2021/06/22 2021/06/22

WONG KA MAN

36

N/178398 2021/06/22 2021/06/22 Media Holdings Co., Ltd. 43

N/178399 2021/06/22 2021/06/22 Media Holdings Co., Ltd. 30

N/178400 2021/06/22 2021/06/22 03

N/178412 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178414 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178416 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178419 2021/06/22 2021/06/22 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS 

SQUARE ENIX CO., LTD.)

09

N/178448 2021/06/22 2021/06/22 Keshi Pty Ltd (ACN 109 285 029) 16

N/178469 2021/06/22 2021/06/22 32

N/178529 2021/06/22 2021/06/22 09

N/178530 2021/06/22 2021/06/22 16

N/178532 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178533 2021/06/22 2021/06/22 30

N/178534 2021/06/22 2021/06/22 31

N/178535 2021/06/22 2021/06/22 32
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N/178536 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178537 2021/06/22 2021/06/22 25

N/178538 2021/06/22 2021/06/22 03

N/178539 2021/06/22 2021/06/22 07

N/178540 2021/06/22 2021/06/22 08

N/178541 2021/06/22 2021/06/22 09

N/178542 2021/06/22 2021/06/22 10

N/178543 2021/06/22 2021/06/22 11

N/178544 2021/06/22 2021/06/22 16

N/178545 2021/06/22 2021/06/22 20

N/178546 2021/06/22 2021/06/22 21

N/178547 2021/06/22 2021/06/22 22

N/178548 2021/06/22 2021/06/22 28

N/178549 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178579 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178580 2021/06/22 2021/06/22 45

N/178615 2021/06/22 2021/06/22 Monica Garcia Alvarez 25

N/178616 2021/06/22 2021/06/22 Monica Garcia Alvarez 35

N/178617 2021/06/22 2021/06/22 AMEDEA MELANO 25

N/178618 2021/06/22 2021/06/22 AMEDEA MELANO 35

N/178619 2021/06/22 2021/06/22 BRUNO MIGUEL REIS JACINTO COELHO 25

N/178620 2021/06/22 2021/06/22 BRUNO MIGUEL REIS JACINTO COELHO 35

N/178621 2021/06/22 2021/06/22 Cosimo D’Alena 25

N/178622 2021/06/22 2021/06/22 Cosimo D’Alena 35

N/178659 2021/06/22 2021/06/22 18

N/178660 2021/06/22 2021/06/22 34

N/178661 2021/06/22 2021/06/22

LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

29

N/178662 2021/06/22 2021/06/22

LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

30

N/178663 2021/06/22 2021/06/22

LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

35

N/178664 2021/06/22 2021/06/22

LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

29

N/178665 2021/06/22 2021/06/22

LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

30

N/178666 2021/06/22 2021/06/22

LEO’S FINE FOOD COMPANY LIMITED

35

N/178670 2021/06/22 2021/06/22 RVL Pharmaceuticals, Inc. 05

N/178690 2021/06/22 2021/06/22 FC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

SEMPLIFICATA

25
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N/178691 2021/06/22 2021/06/22 FC SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

SEMPLIFICATA

35

N/178692 2021/06/22 2021/06/22 Cristina Gasperi 25

N/178693 2021/06/22 2021/06/22 Cristina Gasperi 35

N/178694 2021/06/22 2021/06/22 LARA PUGLISI 25

N/178695 2021/06/22 2021/06/22 LARA PUGLISI 35

N/178697 2021/06/22 2021/06/22 06

N/178699 2021/06/22 2021/06/22

WONG YUK LAN DORA

WO CHEUK LUNG

43

N/178701 2021/06/22 2021/06/22

WONG YUK LAN DORA

WO CHEUK LUNG

43

N/178730 2021/06/22 2021/06/22 MARA PAVATICH 25

N/178731 2021/06/22 2021/06/22 MARA PAVATICH 35

N/178752 2021/06/22 2021/06/22

Living Limited

11

N/178753 2021/06/22 2021/06/22

Living Limited

21

N/178754 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 01

N/178755 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 05

N/178756 2021/06/22 2021/06/22 ModernaTX, Inc. 42

N/178767 2021/06/22 2021/06/22 09

N/178768 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178769 2021/06/22 2021/06/22 36

N/178770 2021/06/22 2021/06/22 38

N/178771 2021/06/22 2021/06/22 41

N/178772 2021/06/22 2021/06/22 42

N/178773 2021/06/22 2021/06/22 03

N/178776 2021/06/22 2021/06/22

ONYX INTERNATIONAL INC.

09

N/178777 2021/06/22 2021/06/22

ONYX INTERNATIONAL INC.

35

N/178778 2021/06/22 2021/06/22

ONYX INTERNATIONAL INC.

41

N/178791 2021/06/22 2021/06/22 GBA

G BA G R A N D E BA I A C O M PA N H I A D E AV I AÇÃO 

LIMITADA em ing lês GBA GREAT BAY AVIATION 

COMPANY LIMITED

35
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N/178792 2021/06/22 2021/06/22 GBA

G BA G R A N D E BA I A C O M PA N H I A D E AV I AÇÃO 

LIMITADA em ing lês GBA GREAT BAY AVIATION 

COMPANY LIMITED

39

N/178821 2021/06/22 2021/06/22

CHAN HOK CHIO 

11

N/178822 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178824 2021/06/22 2021/06/22

MODERNO PALÁCIO COMIDAS E BEBIDAS LIMITADA

30

N/178825 2021/06/22 2021/06/22

MODERNO PALÁCIO COMIDAS E BEBIDAS LIMITADA

35

N/178826 2021/06/22 2021/06/22

MODERNO PALÁCIO COMIDAS E BEBIDAS LIMITADA

43

N/178829 2021/06/22 2021/06/22 Fox Media LLC 09

N/178830 2021/06/22 2021/06/22 Fox Media LLC 38

N/178831 2021/06/22 2021/06/22 Fox Media LLC 41

N/178832 2021/06/22 2021/06/22 Eat Just, Inc. 29

N/178833 2021/06/22 2021/06/22 31

N/178834 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 09

N/178835 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 14

N/178837 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 25

N/178838 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 35

N/178839 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 09

N/178842 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 25

N/178843 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 35

N/178844 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 09

N/178845 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 14

N/178847 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 25

N/178848 2021/06/22 2021/06/22 Charlotte Tilbury TM Limited 35

N/178849 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178850 2021/06/22 2021/06/22 25

N/178851 2021/06/22 2021/06/22 09

N/178852 2021/06/22 2021/06/22 09

N/178853 2021/06/22 2021/06/22 16

N/178854 2021/06/22 2021/06/22 16

N/178855 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178856 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178857 2021/06/22 2021/06/22 36

N/178858 2021/06/22 2021/06/22 36

N/178859 2021/06/22 2021/06/22 42

N/178860 2021/06/22 2021/06/22 42
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N/178864 2021/06/22 2021/06/22 30

N/178865 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178866 2021/06/22 2021/06/22 30

N/178867 2021/06/22 2021/06/22 05

N/178868 2021/06/22 2021/06/22 31

N/178869 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178870 2021/06/22 2021/06/22 43

N/178881 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178882 2021/06/22 2021/06/22 30

N/178883 2021/06/22 2021/06/22 32

N/178884 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178885 2021/06/22 2021/06/22 43

N/178887 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 03

N/178888 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 05

N/178889 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 07

N/178890 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 08

N/178891 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 09

N/178892 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 16

N/178893 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 18

N/178894 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 20

N/178895 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 21

N/178896 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 24

N/178897 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 25

N/178898 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 28

N/178899 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 29

N/178901 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 31

N/178902 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 32

N/178903 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 33

N/178904 2021/06/22 2021/06/22 Pan Pacific International Holdings Corporation 34

N/178906 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178907 2021/06/22 2021/06/22 05

N/178908 2021/06/22 2021/06/22 05

N/178909 2021/06/22 2021/06/22 05

N/178910 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178911 2021/06/22 2021/06/22

Hunan Huayi Foods Co., Ltd.

29

N/178912 2021/06/22 2021/06/22

YONGKANG KUGOOO TECHNOLOGY CO., LTD.

12

N/178916 2021/06/22 2021/06/22

She, Kevin King Hang

35
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N/178918 2021/06/22 2021/06/22

She, Kevin King Hang

41

N/178919 2021/06/22 2021/06/22 16

N/178920 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178921 2021/06/22 2021/06/22 30

N/178922 2021/06/22 2021/06/22 32

N/178923 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178924 2021/06/22 2021/06/22 41

N/178925 2021/06/22 2021/06/22 43

N/178926 2021/06/22 2021/06/22 16

N/178927 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178928 2021/06/22 2021/06/22 30

N/178929 2021/06/22 2021/06/22 32

N/178930 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178931 2021/06/22 2021/06/22 41

N/178932 2021/06/22 2021/06/22 43

N/178957 2021/06/22 2021/06/22 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. 14

N/178959 2021/06/22 2021/06/22 YOOX NET-A-PORTER GROUP S.P.A. 25

N/178961 2021/06/22 2021/06/22 The Net-a-Porter Group Limited 42

N/178977 2021/06/22 2021/06/22

IONG WAI KEONG

43

N/178980 2021/06/22 2021/06/22 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 31

N/178981 2021/06/22 2021/06/22 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 35

N/178982 2021/06/22 2021/06/22 THE ANIMAL STORE, FOOD AND ACCESSORIES, S.L. 35

N/178994 2021/06/22 2021/06/22 29

N/178995 2021/06/22 2021/06/22 30

N/178996 2021/06/22 2021/06/22 35

N/178997 2021/06/22 2021/06/22 AJ HACKETT INTERNATIONAL PTE LTD 25

N/178998 2021/06/22 2021/06/22 AJ HACKETT INTERNATIONAL PTE LTD 41

N/178999 2021/06/22 2021/06/22 AJ HACKETT INTERNATIONAL PTE LTD 43

N/179000 2021/06/22 2021/06/22 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/179001 2021/06/22 2021/06/22 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/179002 2021/06/22 2021/06/22 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/179003 2021/06/22 2021/06/22 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 30

N/179005 2021/06/22 2021/06/22 14

N/179006 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179007 2021/06/22 2021/06/22 35

N/179009 2021/06/22 2021/06/22 爲

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/179010 2021/06/22 2021/06/22 12
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N/179011 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179012 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179013 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179014 2021/06/22 2021/06/22 24

N/179015 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179016 2021/06/22 2021/06/22 12

N/179017 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179018 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179019 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179020 2021/06/22 2021/06/22 24

N/179021 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179022 2021/06/22 2021/06/22 12

N/179023 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179024 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179025 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179026 2021/06/22 2021/06/22 24

N/179027 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179028 2021/06/22 2021/06/22 12

N/179029 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179030 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179031 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179032 2021/06/22 2021/06/22 24

N/179033 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179034 2021/06/22 2021/06/22 12

N/179035 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179036 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179037 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179038 2021/06/22 2021/06/22 24

N/179039 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179040 2021/06/22 2021/06/22 12

N/179041 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179042 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179043 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179044 2021/06/22 2021/06/22 24

N/179045 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179046 2021/06/22 2021/06/22 12

N/179047 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179048 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179049 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179050 2021/06/22 2021/06/22 24
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N/179051 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179052 2021/06/22 2021/06/22 12

N/179053 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179054 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179055 2021/06/22 2021/06/22 21

N/179056 2021/06/22 2021/06/22 24

N/179057 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179060 2021/06/22 2021/06/22 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/179065 2021/06/22 2021/06/22 KIA MOTORS CORPORATION 37

N/179066 2021/06/22 2021/06/22 KIA MOTORS CORPORATION 35

N/179067 2021/06/22 2021/06/22 KIA MOTORS CORPORATION 12

N/179068 2021/06/22 2021/06/22 PRADA S.A. 08

N/179074 2021/06/22 2021/06/22 41

N/179078 2021/06/22 2021/06/22

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

28

N/179079 2021/06/22 2021/06/22

China Resources Snow Breweries Company Ltd.

32

N/179080 2021/06/22 2021/06/22 JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD” 05

N/179081 2021/06/22 2021/06/22 JOINT STOCK COMPANY “BIOCAD” 42

N/179082 2021/06/22 2021/06/22 Sakamoto Kampow Pharmaceutical INC. 05

N/179083 2021/06/22 2021/06/22 Sakamoto Kampow Pharmaceutical INC. 05

N/179084 2021/06/22 2021/06/22

BEAUTIFUL MACAO COMPANY LIMITED

03

N/179085 2021/06/22 2021/06/22 Shangri-La International Hotel Management Limited 35

N/179086 2021/06/22 2021/06/22 Shangri-La International Hotel Management Limited 35

N/179087 2021/06/22 2021/06/22 43

N/179088 2021/06/22 2021/06/22

HENRI RAFFIN

29

N/179089 2021/06/22 2021/06/22

HENRI RAFFIN

35

N/179090 2021/06/22 2021/06/22

HENRI RAFFIN

29

N/179091 2021/06/22 2021/06/22

HENRI RAFFIN

29

N/179092 2021/06/22 2021/06/22

HENRI RAFFIN

29

N/179093 2021/06/22 2021/06/22

MAISON MILHAU

29

N/179094 2021/06/22 2021/06/22

MAISON MILHAU

35

N/179097 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 16
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N/179098 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/179099 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 24

N/179100 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/179101 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 26

N/179103 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 39

N/179104 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 40

N/179105 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 41

N/179106 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 42

N/179107 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 45

N/179108 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 16

N/179109 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 18

N/179110 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 24

N/179111 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/179112 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 26

N/179114 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 39

N/179115 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 40

N/179116 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 41

N/179117 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 42

N/179118 2021/06/22 2021/06/22 FAST RETAILING CO., LTD. 45

N/179127 2021/06/22 2021/06/22

WISE SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED

03

N/179129 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

05

N/179130 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

29

N/179131 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

30

N/179132 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

05

N/179133 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

29

N/179134 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

30

N/179135 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

05

N/179136 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

29

N/179137 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

05

N/179138 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

29

N/179139 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

05
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N/179140 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

29

N/179141 2021/06/22 2021/06/22

NUMANS HOLDINGS LIMITED

30

N/179143 2021/06/22 2021/06/22 09

N/179144 2021/06/22 2021/06/22 16

N/179145 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179146 2021/06/22 2021/06/22 29

N/179147 2021/06/22 2021/06/22 30

N/179148 2021/06/22 2021/06/22 31

N/179149 2021/06/22 2021/06/22 32

N/179150 2021/06/22 2021/06/22 35

N/179152 2021/06/22 2021/06/22 IGT 28

N/179153 2021/06/22 2021/06/22 IGT 28

N/179155 2021/06/22 2021/06/22 The Coca-Cola Company 07

N/179156 2021/06/22 2021/06/22 The Coca-Cola Company 11

N/179157 2021/06/22 2021/06/22 The Coca-Cola Company 07

N/179158 2021/06/22 2021/06/22 The Coca-Cola Company 07

N/179159 2021/06/22 2021/06/22 28

N/179160 2021/06/22 2021/06/22 28

N/179161 2021/06/22 2021/06/22 28

N/179162 2021/06/22 2021/06/22 AstraZeneca UK Limited 05

N/179163 2021/06/22 2021/06/22 AstraZeneca UK Limited 05

N/179164 2021/06/22 2021/06/22 AstraZeneca UK Limited 05

N/179178 2021/06/22 2021/06/22 20

N/179179 2021/06/22 2021/06/22 28

N/179190 2021/06/22 2021/06/22

Alxum Group Limited

09

N/179191 2021/06/22 2021/06/22

JING BRAND CO., LTD.

33

N/179198 2021/06/22 2021/06/22 啓

LAM KAI HONG

06

N/179228 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179229 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179230 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179231 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179232 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179233 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179234 2021/06/22 2021/06/22 18

N/179235 2021/06/22 2021/06/22 25
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N/179244 2021/06/22 2021/06/22 05

N/179246 2021/06/22 2021/06/22 POLA INC. 03

N/179247 2021/06/22 2021/06/22 VALENTINO S.P.A. 18

N/179248 2021/06/22 2021/06/22 VALENTINO S.P.A. 25

N/179269 2021/06/22 2021/06/22 09

N/179270 2021/06/22 2021/06/22 35

N/179271 2021/06/22 2021/06/22 42

N/179272 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179273 2021/06/22 2021/06/22 05

N/179274 2021/06/22 2021/06/22 25

N/179275 2021/06/22 2021/06/22 28

N/179282 2021/06/22 2021/06/22 07

N/179283 2021/06/22 2021/06/22 35

N/179287 2021/06/22 2021/06/22

Accolade Corporate Services Limited

45

N/179288 2021/06/22 2021/06/22

WANG LIQING

36

N/179289 2021/06/22 2021/06/22 Everest Medicines (China) Co., Ltd. 01

N/179290 2021/06/22 2021/06/22 Everest Medicines (China) Co., Ltd. 05

N/179291 2021/06/22 2021/06/22 Everest Medicines (China) Co., Ltd. 42

N/179294 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 09

N/179295 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 35

N/179296 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 38

N/179297 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 41

N/179298 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 42

N/179299 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 09

N/179300 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 16

N/179301 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 35

N/179302 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 38

N/179303 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 41

N/179304 2021/06/22 2021/06/22 Hong Kong Trade Development Council 42

N/179305 2021/06/22 2021/06/22 43

N/179306 2021/06/22 2021/06/22 43

N/179309 2021/06/22 2021/06/22 Wyeth LLC 05

N/179310 2021/06/22 2021/06/22 Wyeth LLC 05

N/179311 2021/06/22 2021/06/22 Wyeth LLC 05

N/179312 2021/06/22 2021/06/22 Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/179313 2021/06/22 2021/06/22 Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/179314 2021/06/22 2021/06/22

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32
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N/179315 2021/06/22 2021/06/22

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

30

N/179317 2021/06/22 2021/06/22 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 29

N/179318 2021/06/22 2021/06/22 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/179320 2021/06/22 2021/06/22 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 10

N/179321 2021/06/22 2021/06/22 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 29

N/179322 2021/06/22 2021/06/22 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 30

N/179323 2021/06/22 2021/06/22 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 32

N/179328 2021/06/22 2021/06/22

HUI HONG CHEK

30

N/179330 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

09

N/179331 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

32

N/179332 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

33

N/179333 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

34

N/179334 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

38

N/179335 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

41

N/179336 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

44

N/179337 2021/06/22 2021/06/22

Grant Thornton China

45

N/179338 2021/06/22 2021/06/22

Aspark Co., Ltd

09

N/179339 2021/06/22 2021/06/22

Aspark Co., Ltd

35

N/179340 2021/06/22 2021/06/22

Aspark Co., Ltd

09

N/179341 2021/06/22 2021/06/22

Aspark Co., Ltd

35

N/179342 2021/06/22 2021/06/22

Aspark Co., Ltd

09

N/179343 2021/06/22 2021/06/22

Aspark Co., Ltd

35

N/179344 2021/06/22 2021/06/22 02

N/179345 2021/06/22 2021/06/22 01

N/179346 2021/06/22 2021/06/22 01

N/179348 2021/06/22 2021/06/22 43

N/179350 2021/06/22 2021/06/22 43
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N/179351 2021/06/22 2021/06/22 38

N/179352 2021/06/22 2021/06/22 41

N/179353 2021/06/22 2021/06/22 42

N/179364 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 05

N/179365 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 29

N/179366 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 30

N/179367 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 32

N/179368 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 05

N/179369 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 29

N/179370 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 30

N/179371 2021/06/22 2021/06/22 SHS International Ltd. 32

N/179379 2021/06/22 2021/06/22
Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology Co., Ltd

09

N/179380 2021/06/22 2021/06/22
Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology Co., Ltd

41

N/179381 2021/06/22 2021/06/22
Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology Co., Ltd

09

N/179382 2021/06/22 2021/06/22
Guangzhou 37 Interactive Entertainment Technology Co., Ltd

41

N/179387 2021/06/22 2021/06/22 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/179395 2021/06/22 2021/06/22
PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S LIMITADA 

43

N/179398 2021/06/22 2021/06/22 Lemon Inc. 41

N/179399 2021/06/22 2021/06/22 Lemon Inc. 42

拒絕

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/160105 2021/06/29
KOU WAI PENG

05 214 1 a 9 1 a 199
1 b c
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, 
conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/161458 2021/06/28
Chang Kei

30 214 1 b 215 1 214 2 e
9 1 c 214 1 a  

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 
art.º 215.º e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado 
com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi da 
alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/162940 2021/06/29
SINGAPORE HEADWAY 
MEDICINE CO.

05 214 1 a 9 1 a 199
1 b c
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, 
conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.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/169694 2021/06/23 Kendal Nutricare Limited 05 214 2 b 215 1 214
1 a 9 1 e

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 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/169695 2021/06/23 Kendal Nutricare Limited 29 214 2 b 215 1 214
1 a 9 1 e

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 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/171917 2021/06/23 03 214 2 b 215 1 214
1 a 9 1 e

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 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/176740 2021/06/28 43 214 1 a 9 1 e 214
2 f

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, e a alínea f) do n.º 2 do art.º 214.º

N/176743 2021/06/28 43 214 1 a 9 1 e 214
2 f

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, e a alínea f) do n.º 2 do art.º 214.º

續期

Renovação

N.º

P/000179
(179-M)

P/000986
(891-M)

P/001124
(1029-M)

P/004509
(4378-M)

P/004549
(4409-M)

P/005782
(5641-M)

P/009072
(8809-M)

P/009269
(9037-M)

P/009270
(9038-M)

P/009555
(9473-M)

P/009849
(9673-M)

P/009850
(9674-M)

P/010119
(10011-M)

P/010832
(10661-M)

P/013372
(13274-M)

N/005298 N/005307 N/005308 N/005362 N/005425 N/005462

N/005467 N/005468 N/005641 N/005642 N/005643 N/005683 N/005684

N/005685 N/005686 N/005744 N/005788 N/006007 N/006008 N/006009

N/006010 N/006254 N/012113 N/023948 N/023949 N/023950 N/023951

N/023981 N/023982 N/023983 N/025919 N/025920 N/026068 N/026075

N/026127 N/026128 N/026129 N/026130 N/026149 N/026798 N/026799

N/026800 N/026801 N/026865 N/026866 N/026901 N/026970 N/026971

N/027279 N/027291 N/027292 N/027368 N/027501 N/027502 N/027578

N/027579 N/027580 N/027589 N/027590 N/027591 N/027592 N/027593

N/027594 N/027597 N/027598 N/027599 N/027600 N/027601 N/027602

N/027944 N/028168 N/028186 N/028187 N/028493 N/028679 N/028680
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N.º

N/028682 N/028694 N/028695 N/028697 N/029111 N/029262 N/029263

N/029264 N/029494 N/029495 N/029550 N/029551 N/029554 N/029555

N/029556 N/029557 N/029558 N/075378 N/075379 N/075380 N/075381

N/075614 N/076227 N/076755 N/078359 N/078360 N/079794 N/080186

N/080187 N/080214 N/080219 N/080312 N/080705 N/080750 N/080966

N/081114 N/081115 N/081448 N/081449 N/081450 N/081451 N/081452

N/081453 N/081454 N/081457 N/081458 N/081459 N/081460 N/081461

N/081462 N/081463 N/081464 N/081465 N/081466 N/081504 N/081645

N/081646 N/081772 N/081794 N/081795 N/081796 N/081849 N/081974

N/081975 N/082001 N/082048 N/082063 N/082258 N/082377 N/082421

N/082449 N/082450 N/082562 N/082563 N/082564 N/082565 N/082649

N/082688 N/082689 N/082719 N/082720 N/082721 N/082722 N/082723

N/082726 N/082801 N/082802 N/082803 N/082804 N/082805 N/082832

N/082833 N/082910 N/082919 N/082920 N/082921 N/082922 N/082923

N/082924 N/082925 N/082926 N/083163 N/083184 N/083185 N/083186

N/083187 N/083188 N/083189 N/083190 N/083191 N/083192 N/083193

N/083194 N/083195 N/083196 N/083197 N/083198 N/083199 N/083200

N/083201 N/083202 N/083203 N/083204 N/083205 N/083206 N/083207

N/083208 N/083209 N/083210 N/083211 N/083214 N/083217 N/083218

N/083219 N/083220 N/083221 N/083222 N/083225 N/083266 N/083325

N/083326 N/083327 N/083511 N/083512 N/083522 N/083523 N/083533

N/083534 N/083535 N/083536 N/083600 N/083773 N/083774 N/083775

N/083776 N/083777 N/083778 N/083779 N/083798 N/083849 N/083919

N/083931 N/083965 N/083988 N/083989 N/083990 N/084121 N/084255

N/084292 N/084293 N/084298 N/084299 N/084300 N/084330 N/084331

N/084332 N/084453 N/084454 N/084455 N/084456 N/084457 N/084458

N/084459 N/084460 N/084461 N/084462 N/084463 N/084464 N/084588

N/084609 N/084610 N/084804 N/084805 N/084806 N/085090 N/085244

N/085245 N/085246 N/085247 N/085248 N/085249 N/085250 N/085251

N/085252 N/085253 N/085447 N/085473 N/085651 N/085685 N/085695

N/085698 N/085699 N/085700 N/085701 N/085702 N/085703 N/085704

N/085705 N/085706 N/085863 N/085990 N/085991 N/086027 N/086028

N/086045 N/086046 N/086047 N/086048 N/086053 N/086054 N/086055

N/086056 N/086057 N/086058 N/086161 N/086162 N/086163 N/086266

N/086267 N/086304 N/086377 N/086378 N/086396 N/086467 N/086468

N/086469 N/086470 N/086471 N/086472 N/086473 N/086474 N/086475

N/086476 N/086477 N/086478 N/086479 N/086480 N/086481 N/086482

N/086483 N/086484 N/086485 N/086486 N/086487 N/086488 N/086489

N/086490 N/086491 N/086492 N/086493 N/086494 N/086495 N/086496

N/086497 N/086498 N/086499 N/086500 N/086501 N/086502 N/086503

N/086504 N/086505 N/086506 N/086507 N/086508 N/086509 N/086510
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N.º

N/086511 N/086512 N/086513 N/086514 N/086515 N/086516 N/086517

N/086705 N/086708 N/086709 N/086899 N/086900 N/086901 N/086902

N/086903 N/086904 N/086905 N/086906 N/087069 N/087070 N/087071

N/087156 N/087157 N/087158 N/087304 N/087305 N/087342 N/087447

N/087569 N/087714 N/087726 N/087727 N/087728 N/087729 N/087730

N/087731 N/087732 N/087733 N/087734 N/087735 N/087736 N/087737

N/087738 N/087739 N/087740 N/087741 N/087742 N/087743 N/087744

N/087745 N/087746 N/087790 N/087791 N/087792 N/087793 N/087794

N/087795 N/087796 N/087797 N/087798 N/087799 N/087800 N/087801

N/087802 N/087803 N/087804 N/087805 N/087806 N/087807 N/087808

N/087809 N/087810 N/087811 N/087812 N/087813 N/087814 N/087815

N/087816 N/087817 N/087818 N/087819 N/087884 N/087921 N/087922

N/087923 N/087924 N/087925 N/087926 N/087927 N/087928 N/087929

N/087930 N/087931 N/087932 N/087933 N/087934 N/087935

附註

Averbamento

N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/005884

(5743-M)

2021/06/29

Modificação de 

sede

1. EDWIN COMPANY LTD.

2. ITOCHU 

CORPORATION

1. 3-27-6 Higashi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 

116-8537, Japan

2. 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 530- 

-8448, Japan

2021/06/29

Transmissão

1. EDWIN COMPANY LTD.

2. ITOCHU 

CORPORATION

FIORUCCI HOLDINGS LIMITED, com 

sede em 39-43 Brewer Street, London, 

United Kingdom, W1F9UD

P/014167

(14108-M)

2021/06/29

Modificação de 

sede

1. EDWIN COMPANY LTD.

2. ITOCHU CORP.

1. 3-27-6 Higashi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 

116-8537, Japan

2. 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 530- 

-8448, Japan

2021/06/29

Transmissão

1. EDWIN COMPANY LTD.

2. ITOCHU CORP.

FIORUCCI HOLDINGS LIMITED, com 

sede em 39-43 Brewer Street, London, 

United Kingdom, W1F9UD

N/003173

N/003177

N/003179

N/005578

2021/06/21

Modificação de 

sede

KRAFT FOODS 

SCHWEIZ HOLDING 

GmbH

Chollestrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

N/004696

N/004697

2021/06/21

Transmissão

KETTLE FOODS, INC., 

sociedade organizada e 

existindo segundo as leis 

do Estado de Oregon

S-L SNACKS NATIONAL, LLC, com 

sede em 13515 Ballantyne Corporate Place, 

Charlotte, North Carolina, U.S.A.
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N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

2021/06/21

Transmissão 

por fusão

S-L SNACKS NATIONAL, 

LLC

Snyder’s-Lance, Inc., com sede em 13515 

Ballantyne Corporate Place, Charlotte, North 

Carolina 28277, U.S.A.

N/005641

N/005642

N/005643 2021/06/22

Modificação de 

sede

CHIM CHONG PONG

181 B 6 2 5

D

N/019993 2021/06/21

Transmissão

LEGRAND CABLE 

MANAGEMENT

LEGRAND SNC, com sede em 128 avenue 

du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 87000 

Limoges, France

N/023948

N/023949

N/023950

N/023951

N/023981

N/023982

N/023983

2021/06/22

Modificação de 

sede

Macau Pass S.A.

7 6 9

E,G,H

N/025892

N/025893

2021/06/29

Modificação de 

sede

1. ITOCHU 

CORPORATION

2. EDWIN COMPANY 

LTD

1. 1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka, 530- 

-8448, Japan

2. 3-27-6 Higashi-Nippori, Arakawa-ku, 

Tokyo 116-8537, Japan

2021/06/29

Transmissão

1. ITOCHU 

CORPORATION 

2. EDWIN COMPANY 

LTD.

FIORUCCI HOLDINGS LIMITED, com 

sede em 39-43 Brewer Street, London, 

United Kingdom, W1F9UD

N/026066

N/026067

2021/06/11

Modificação de 

sede

CLARINS 9 rue du Commandant Pilot 92200 Neuilly 

Sur Seine, France

N/026127

N/026128

N/026129

N/026130

2021/06/21

Modificação de 

sede

CANALI IRELAND 

LIMITED

7 D’Olier Street, D02HF60, Dublin 2, Ireland 

N/026794

N/026795

N/054945

N/054946

N/093066

N/093067

2021/06/10

Modificação de 

identidade

Nipsea Pte Ltd Nippon Paint Holdings SG Pte Ltd

N/028021 2021/06/22

Modificação de 

sede GUANGDONG 

MEIWEIXIAN 

FLAVORING FOODS 

CO., LTD.

1

N/030613 2021/06/11

Transmissão

TAIWAN TSING BEER 

CO., LTD.

SAN YO PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIAL CO., LTD., com sede em 23F-

-1,2,3, No.175, Chung Cheng 2nd Road, Ling 

Ya District, Kaohsiung, Taiwan, China

N/034074

N/034075

N/034076

N/034077

N/034078

N/034079

N/034080

N/034081

N/034082

2021/06/21

Transmissão MATERMACC 

MACHINERY 

INDUSTRY 

CORPORATION LTD.

192
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N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/036509

N/036510

N/082990

N/082991

N/083992

N/094234

N/094235

N/094236

N/094237

N/100648

N/132555

N/132556

N/132557

N/132558

N/132559

N/132560

N/132627

N/132628

N/132629

N/132630

N/132631

N/132632

N/132633

N/132634

N/132635

N/132636

N/132637

N/135836

N/151329

N/151330

N/151331

N/151332

2021/06/22

Transmissão

Techtronic Power Tools 

Technology Limited

Techtronic Cordless GP, com sede em 100 

Innovation Way, Anderson SC 29621, U.S.A.

N/053410

N/053411

N/053412

N/053413

N/103567

N/103568

2021/06/21

Transmissão

IP Development Pte Ltd LA MARTINA HKG LIMITED, com sede 

em Rooms 2702-3, 27th Floor, Bank of East 

Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester 

Road, Wan Chai, Hong Kong

N/054963 2021/06/22

Modificação de 

sede

6

8

N/065414

N/065415

2021/06/21

Licença de 

exploração

Multi Access Limited WONG LO KAT (ENTERPRISES) 

LIMITED, com sede em Room C, 14th Floor, 

Sun Ying Industrial Center, 9 Tin Wan Close, 

Aberdeen, Hong Kong

N/071687

N/071707

N/071708

N/071709

2021/06/21

Transmissão

UNILEVER PLC Unilever Global IP Limited, com sede em 

Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 

Kingdom

N/074715

N/074716

N/074717

N/122776

N/122777

N/122778

N/135096

N/135097

N/135098

N/135099

N/135100

N/135101

N/137509

N/137510

N/137511

N/142149

2021/06/22

Modificação de 

sede

ZOZO, Inc. 1-15-16, Midori-cho, Inage-ku, Chiba-shi, 

Chiba, Japan

N/079315

N/079316

2021/06/22

Transmissão

Techtronic Outdoor 

Products Technology 

Limited

Techtronic Cordless GP, com sede em 100 

Innovation Way, Anderson SC 29621, U.S.A.

N/080873 2021/06/11

Modificação de 

identidade

SOCIETE ANONYME 

DES ETABLISSEMENTS 

GABRIEL BOUDIER

ETABLISSEMENTS GABRIEL 

BOUDIER

N/081084 2021/06/23

Transmissão

TIM HO WAN PTE. LTD. TIM HO WAN INTERNATIONAL PTE. 

LTD., com sede em 101 Thomson Road #08-07 

United Square, Singapore 307591
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N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/082451 2021/06/25

Modificação de 

identidade

S.C. DU CHATEAU 

PETRUS

Petrus

2021/06/25

Modificação de 

sede

Petrus 10 avenue de la grande armée, 75017 Paris, 

France

N/082721

N/082722

N/082723

2021/06/22

Modificação de 

sede

SOCIETE A.S. 5-7 rue de la Brèche d’Oger, 51190 Le 

Mesnil-Sur-Oger, France

N/084751

N/084752

N/084753

N/084754

N/084755

N/084756

N/084757

N/084758

N/084759

N/084760

N/084761

N/084762

N/084763

N/084764

N/084765

N/084766

N/084767

N/084768

2021/06/11

Modificação de 

sede

COMPAGNIE 

GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 

Clermont-Ferrand, France

N/085071

N/085072

N/085073

N/160364

N/160365

N/160366

N/160367

N/160368

N/160369

N/160370

2021/06/24

Modificação de 

identidade

ROSEFIELD 

LUXEMBOURG, SA

ROSEFIELD PORTUGAL, S.A.

2021/06/24

Modificação de 

sede

ROSEFIELD 

PORTUGAL, S.A.

Rua do Sistelo - Lugar de Santegãos, 4435- 

-429 Rio Tinto, Gondomar, Portugal

N/095152

N/095153

N/095154

N/095155

N/095156

N/113189

2021/06/23

Transmissão

Conair Corporation Conair LLC, com sede em One Cummings 

Point Road, Stamford, CT 06902, U.S.A.

N/098367 2021/06/21

Transmissão

FreeStyle Gaming Limited FREESTYLE GAMING PTE. LTD, com 

sede em No. 77 Robinson Road, #13-00, 

Robinson 77, Singapore 068896

N/100279

N/100605

2021/06/21

Transmissão

Unilever PLC Unilever Global IP Limited, com sede em 

Port Sunlight, Wirral, Merseyside, United 

Kingdom

N/108685 2021/06/25

Transmissão Golden Life Gold Jewelry 

Co., Ltd. 3033 A2005

N/121378 2021/06/21

Transmissão

IN CONCRETO CHANEL, com sede em 135 avenue Charles 

de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, France

N/122776

N/122777

N/122778

N/135096

N/135097

N/135098

N/135099

N/135100

N/135101

N/137509

N/137510

N/137511

N/142149

2021/06/22

Modificação de 

identidade

START TODAY CO., LTD. ZOZO, Inc.

N/124869

N/161690

N/162699

N/162700

N/162701

N/162702

N/162703

2021/06/25

Transmissão

Mesyl Limited Jentry (International) Limited, com sede em 

Fourth Floor, 52a Cromwell Road, London, 

SW7 5BE, United Kingdom
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N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/125449 2021/06/22

Modificação de 

sede

309-315 4 A

N/140131

N/140132

N/140133

N/140134

N/140135

N/140136

N/140137

N/140138

N/140139

2021/06/23

Transmissão

Moose International Inc. MODES MOOSE INC., com sede em 225 

Chabanel Street West, Suite 200, Montreal, 

Quebec H2N 2C9, Canada

N/148982

N/148983

N/148984

N/148985

N/148986

N/148987

N/148988

N/148989

N/148990

N/148991

N/148992

N/148993

N/148994

N/148995

N/148996

N/148997

N/148998

N/148999

N/149000

N/149001

N/149002

N/149003

N/149004

N/149005

N/149006

N/149007

N/149008

N/149009

N/150077

N/150078

N/150079

N/150080

N/150081

N/150082

2021/06/25

Transmissão Kwan-Chuan Yuan 680 11

KiKi Living Concepts Limited, com sede 

em 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 

Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong 

Kong

N/152820 2021/06/25

Transmissão Soar Asia Investment 

Limited

37-41 A 15 23

N/156485

N/156486

N/156487

N/156488

N/156489

N/156490

N/156491

N/156492

N/156493

N/156494

N/156495

N/156496

N/156497

N/156498

N/156499

N/156500

N/156501

N/156502

N/156503

N/156504

N/156505

N/156513

N/156514

N/156515

N/156516

N/156517

N/156518

N/156519

N/156520

N/156521

N/156522

N/156523

N/156524

N/156525

N/156526

N/156527

N/156528

N/156529

N/156530

N/156531

N/156532

N/156533

2021/06/25

Modificação de 

identidade
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N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/156506

N/156507

N/156508

N/156509

N/156510

N/156511

N/156512

N/156534

N/156535

N/156536

N/156537

N/156538

N/156539

N/156540

N/156897

N/156898

N/156899

2021/06/22

Modificação de 

sede

Isdera AG Feldmannstraße 121, 66119 Saarbrücken, 

Alemanha

N/163985 2021/06/25

Transmissão 100

B 1901-1905

N/168472 2021/06/22

Modificação de 

sede

309-315 4 A

N/168963

N/169912

N/176332

N/176333

N/177388

2021/06/22

Modificação 

da natureza 

jurídica do 

titular

PetSmart, Inc. PetSmart LLC

N/170951

N/170952

2021/06/25

Transmissão

PPB STUDIOS CO., LTD. Vu’or Co., Ltd., com sede em 6F, 229, Dosan- 

-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

N/173044

N/173045

N/173046

N/173047

2021/06/21

Transmissão 14 A

N/175059 2021/06/22

Transmissão

Dairyfarm Establishment DFI International Brands Limited, com 

sede em Jardine House, 33-35 Reid Street, 

Hamilton, Bermuda

N/176311

N/176312

2021/06/24

Modificação de 

identidade

Rakuten, Inc. Rakuten Group, Inc.

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de 

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/066127 2021/06/22 2021/06/22

Yiu Kai Wing

05
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宣告無效或撤銷之訴訟

Processo de declaração de nulidade ou anulabilidade

N.º

/

Requerente/Titular Processo n.º

N/102297

N/102298

António José Neves da Conceição Coelho CV1-21-0035-CAO

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
1 N/43826

TJB

CV2-20-0063-CRJ 2021/04/20

2 N/135204

MACAU PARQUE TEMÁTICO E 

RESORT S.A

TJB

CV3-20-0085-CRJ 2021/05/04

3 N/135205

MACAU PARQUE TEMÁTICO E 

RESORT S.A

TJB

CV3-20-0085-CRJ 2021/05/04

4 N/30292 

N/30655

N/30656

Crocs, Inc.

TJB

CV2-08-0065-CAO 2009/07/21

5 N153069 ISLESTARR HOLDINGS LIMITED

TSI

Ac de 2021/05/20

Proc. n.º 175/2021

2021/06/07

5 N/162271 KUOK TAI FARMACEUTICOS 

LIMITADA TSI

Ac de 2021/05/27

Proc. n.º 169/2021

2021/06/15

6 N/16861 MACAU SHANGHAI CIGARETTE 

FACTORY LTD. TSI

Ac de 2012/01/12

Proc. n.º 494/2011

2012/02/06

6 N/16216

( ) 

LAS VEGAS SANDS CORP.

TSI

Ac de 2013/06/20

Proc. n.º 587/2010 

2013/07/15

7 N/147353 APPLE INC.

TUI

Ac de 2021/05/24

Proc. n.º 54/2021

2021/06/07

1 
2 
3 
4 爲
5 
6 册
7 
1 A sentença do TJB manteve o despacho que declarou a caducidade da marca. 
2 A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.
3 A sentença do TJB revogou o despacho de concessão da marca.
4 A sentença do TJB julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.
5 O Acordão do TSI, manteve o despacho de recusa da marca. 
6 O Acordão do TSI  manteve o despacho de concessão da marca.
7 O Acordão do TUI, manteve o despacho de recusa da marca. 
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宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de 

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/112297 2021/06/24 啓 Colgate-Palmolive Company

N/127035 2021/06/23

Haikou Yunkaihua Trade Co., Ltd.

栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS 

CO., LTD.

N/132646 2021/06/23 Abu Dhabi National Oil Company

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de 

entrada
Requerente Oponente

N/177620 2021/06/18 OLIMP LABORATORIES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Comité International Olympique

N/177621 2021/06/18 OLIMP LABORATORIES 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Comité International Olympique

N/178820 2021/06/15

CHAN HOK CHIO LBS INTERNATIONAL MANAGEMENT 

LIMITED

N/179552 2021/06/21

LAM SEONG CHENG SUNCITY GROUP LTD.

N/179553 2021/06/21

LAM SEONG CHENG SUNCITY GROUP LTD.

答辯

Contestação

N.º
Data de 

entrada
Requerente Oponente

N/175031 2021/05/14 CATHAY GROUP LIMITED Cathay Pacific Airways Limited

N/175032 2021/05/14 CATHAY GROUP LIMITED Cathay Pacific Airways Limited

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.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 nome e 

insígnia de estabelecimento 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.
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 N.º : E/000318

 Data de pedido : 2021/06/16

 Requerente : 

 Endereço : 117 A-C S

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.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 desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da 

data da publicação deste aviso até à data da sua concessão, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002474

[22]  Data de pedido : 2020/04/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : 

logo

  Figura : 

[21]  N.º : D/002475

[22]  Data de pedido : 2020/04/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resu mo : 

logo

  Figura : 

[21]  N.º : D/002476

[22]  Data de pedido : 2020/04/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : 
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logo

  Figura : 

[21]  N.º : D/002477

[22]  Data de pedido : 2020/04/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : 

logo

  Figura : 

[21]  N.º : D/002478

[22]  Data de pedido : 2020/04/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002479

[22]  Data de pedido : 2020/04/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : 

+

12 3 6 9

  Figura : 

[21]  N.º : D/002480

[22]  Data de pedido : 2020/04/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

51 1 1509

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.

[57]  Resumo : 

+

12 3 6 9
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002520

[22]  Data de pedido : 2020/06/10

[71]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

[72]  Criador : KOK Wai Keung

[51]  Classificação : 23 - 01

[54]  Título : 

 Distribuidor de água pendurado na parede.

[57]  Resumo : A novidade do distribuidor de água 

pendurado na parede reside nas características da 

forma e da configuração aplicadas ao artigo conforme 

mostrado nas imagens.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002571

[22]  Data de pedido : 2020/11/18

[71]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60

 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :  Hiroki MATSUOKA, 

 Yurika TAKAGI

[51]  Classificação : 2 - 01, 24 - 04

[54]  Título : 

 Fraldas descartáveis.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/06/29  Japão

N.º 2020-013053

[21]  N.º : D/002572

[22]  Data de pedido : 2020/11/18

[71]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60

 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :  Hiroki MATSUOKA, 

 Yuichi YAMASHITA

[51]  Classificação : 2 - 01, 24 - 04

[54]  Título : 

 Calças de fraldas descartáveis.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/06/29  Japão

N.º 2020-013054

[21]  N.º : D/002573

[22]  Data de pedido : 2020/11/18

[71]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60

 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :  Hiroki MATSUOKA, 

 Yuichi YAMASHITA

[51]  Classificação : 2 - 01, 24 - 04

[54]  Título : 

 Calças de fraldas descartáveis.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/06/29  Japão

N.º 2020-013055

[21]  N.º : D/002574

[22]  Data de pedido : 2020/11/18

[71]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60

 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :  Hiroki MATSUOKA, 

 Yuichi YAMASHITA

[51]  Classificação : 2 - 01, 24 - 04

[54]  Título : 

 Calças de fraldas descartáveis.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/06/29  Japão

N.º 2020-013056

[21]  N.º : D/002582

[22]  Data de pedido : 2020/11/30

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  CAI, Yangyang,  GU, 

Yafei,  JIANG, Tao

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Telemóvel.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/06/05  China

N.º 202030279260.3

[21]  N.º : D/002584

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

[71]  Requerente : Bauerfeind AG

  Endereço : Triebeser Straße 16, 07937 Zeulenro-

da-Triebes, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Criador : Hermann Rokitta

[51]  Classificação : 24 - 04

[54]  Título : 

 Curativo para joelho.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja novi-

dade é reivindicada são do desenho ornamental de cura-

tivo para joelho conforme mostrado e descrito aqui.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/06/16  

WIPO N.º WIPO95555

[21]  N.º : D/002585

[22]  Data de pedido : 2020/12/10

[71]  Requerente : 

 NIO CO., LTD.

  Endereço : 569 115

 Suite 115, No. 569, Anchi Road, Anting Town, Jiading 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Xiang, 

 Maxime Pierre Pascal Leruyet, 

 LI, Kechao,  ZHENG, Lang,  XIA, 

lijian

[51]  Classificação : 13 - 02

[54]  Título : 

 Kit de pilha de carregamento.
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[57]  Resumo : 1. 

 2. 

 3. 

 4. 2 1

2

 5. 1

 6. 1 2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/06/12  China

N.º 202030298784.7

[21]  N.º : D/002593

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

117 2

218 

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : , , , 

[51]  Classificação : 25 - 03

[54]  Título : 

 Plataforma de estacionamento na estação de troca de 

bateria.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/06/24  China

N.º 202030332905.5

[21]  N.º : D/002594

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

[71]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Criador : Federica Imperiali

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel fechado.

[57]  Resumo : O desenho do anel é baseado em uma 

configuração de quatro pinos. A estrutura da haste 

reproduz nossa marca registada para o “logótipo da Fo-

revermark” e continua em uma faixa cónica de ouro sim-

ples, que se estende até uma ponta inspirada na culatra.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/18  União Euro-

peia N.º 008009773

[21]  N.º : D/002595

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

[71]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Criador : Federica Imperiali

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel fechado em pavé.

[57]  Resumo : O desenho do anel é baseado em uma 

configuração de quatro pinos. A estrutura da haste 

reproduz nossa marca registada para o “logótipo da Fo-

revermark” e continua em uma faixa cónica de ouro sim-

ples e continua em uma faixa cónica acentuada com uma 

linha graduada de diamantes pavé ajustados em canal, 

que se estende até uma ponta inspirada na culatra.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/18  União Euro-

peia N.º 008009773
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[21]  N.º : D/002596

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

[71]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Criador : Federica Imperiali

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente grande.

[57]  Resumo : O desenho do pendente é baseado em 

uma configuração de quatro pinos. Sua silhueta aberta 

e contornada começa a replicar nossa marca registada 

para o “logótipo Forevermark” e continua em uma 

parte cónica de ouro liso, que se estende até uma pon-

ta inspirada na culatra.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/18  União Euro-

peia N.º 008009773

[21]  N.º : D/002597

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

[71]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Criador : Federica Imperiali

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente pavé grande.

[57]  Resumo : O desenho do pendente é baseado em 

uma configuração de quatro pinos. Sua silhueta aberta 

e contornada começa a replicar nossa marca registada 

para o “logótipo Forevermark” e continua em uma 

parte afunilada com uma fileira de diamantes pavé 

cravejado de canais que se estende até uma ponta ins-

pirada na culatra.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/18  União Euro-

peia N.º 008009773

[21]  N.º : D/002598

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

[71]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Criador : Federica Imperiali

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Bracelete de vereda.

[57]  Resumo : O desenho da bracelete é baseado em 

uma configuração de quatro pinos com uma silhueta 

dinâmica. A estrutura começa a replicar nossa marca 

registada para o “logótipo Forevermark” e continua 

em uma silhueta cónica de ouro liso culminando em 

um motivo escultural inspirado na culatra. Ele abre 

com uma dobradiça oculta.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/18  União Euro-

peia N.º 008009773

[21]  N.º : D/002599

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

[71]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Criador : Federica Imperiali

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Bracelete de vereda pavé.

[57]  Resumo : O desenho da bracelete é baseado em 

uma configuração de quatro pinos com uma silhueta 

dinâmica. A estrutura começa a replicar nossa marca 

registada para o “logótipo Forevermark” e continua 

em uma silhueta cónica com uma varredura de dia-

mantes pavé definidos em canal, culminando em um 

motivo escultural inspirado na culatra. Ele abre com 

uma dobradiça oculta.

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2020/06/18  União Euro-

peia N.º 008009773

[21]  N.º : D/002603

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  XING, Zheng,  LI, Ning-

ning,  ZHANG, Lei,  XI, Yao

[51]  Classificação : 15 - 05

[54]  Título : 

 Aspirador de pó.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/06/30  China

N.º 202030342574.3

[21]  N.º : D/002611

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Hyung Jin CHOI, Arthur de GRAND-

PRÉ, Laura OTANI

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Compacto de cosmético.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 

um compacto de cosmético conforme mostrado e des-

crito aqui.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 29/739,596

[21]  N.º : D/002612

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Hyung Jin CHOI, Arthur de GRAND-

PRÉ, Laura OTANI

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Compacto de cosmético.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 

um compacto de cosmético conforme mostrado e des-

crito aqui.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 29/739,600

[21]  N.º : D/002613

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Hyung Jin CHOI, Arthur de GRAND-

PRÉ, Laura OTANI

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Compacto de cosmético.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 

um compacto de cosmético conforme mostrado e des-

crito aqui.
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 29/739,605

[21]  N.º : D/002614

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Hyung Jin CHOI, Arthur de GRAND-

PRÉ, Laura OTANI

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Compacto de cosmético.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 

um compacto de cosmético conforme mostrado e des-

crito aqui.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 29/739,607

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.

拒絕

Recusa

N.º
Data de 

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/001985 2021/06/30 173 a 9 1 a 152

Alínea a) do art.º 173.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e do art.º 152.º

D/001986 2021/06/30 173 a 9 1 a 152

Alínea a) do art.º 173.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 

9.º e do art.º 152.º

D/001990 2021/06/30 173 a b 9 1 e 219 1

Alínea a) e b) do art.º 173.º, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do 

art.º 9.º e n.º 1 do art.º 219.º

D/002086 2021/06/30

LEUNG WAY MAN 

173 a b 9 1 e 219 1

Alínea a) e b) do art.º 173.º, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do 

art.º 9.º e n.º 1 do art.º 219.º
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N.º
Data de 

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002087 2021/06/30

LEUNG WAY MAN 

173 a b 9 1 e 219 1

Alínea a) e b) do art.º 173.º, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do 

art.º 9.º e n.º 1 do art.º 219.º

D/002088 2021/06/30

LEUNG WAY MAN 

173 a b 9 1 e 219 1

Alínea a) e b) do art.º 173.º, conjugado com a alínea e) do n.º 1 do 

art.º 9.º e n.º 1 do art.º 219.º

D/002143 2021/06/30 RiGO Trading S.A. 173 d

Alínea d) do art.º 173.º

D/002144 2021/06/30 RiGO Trading S.A. 173 d

Alínea d) do art.º 173.º

D/002385 2021/06/30 Chiara Carolyn GLASROE 173 a 9 1 f 162 1 164

4

Alínea a) do art.º 173.º, a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com o n.º 1 do art.º 162.º e do n.º 4 do art.º 164.º

附註

Averbamento

N.° Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

D/002423

D/002424

D/002425

D/002431

D/002449

D/002451

D/002465

D/002466

D/002467

D/002468

D/002469

D/002470

2021/06/18

Transmissão

ALIBABA GROUP 

HOLDING LIMITED

Advantageous New Technologies Co., Ltd., com 

sede em Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 

Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

D/002423

D/002424

D/002425

D/002431

D/002449

D/002451

D/002465

D/002466

D/002467

D/002468

D/002469

D/002470

2021/06/18

Transmissão

Advantageous New 

Technologies Co., Ltd.

Advanced New Technologies Co., Ltd., com 

sede em Cayman Corporate Centre, 27 Hospital 

Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands
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發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

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.

[21]  N.º : J/004904

[22]  Data de pedido : 2021/05/20

[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 201980065644.X

Data de pedido 2019/10/04 N.º de anúncio CN 

112804926A 2021/05/14

[51]  Classificação : A47L15/24

[54]  Título : 

 Dispositivo de limpeza e método para limpar um arti-

go a ser limpo.

[57]  Resumo : 130

110 110

114 114

148 148

150 114 130

110 136

138 114 130

110 142

142 138 114

136 130

110 168

130 110

170 136

138 130

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/05  Alemanha

N.º 102018217052.5

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.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004729

[22]  Data de pedido : 2021/03/04

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 EPYGON

  Endereço : 5, Rue de la Baume, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : E  PASQUINO Enrico, M

 SCORSIN Marcio, S  PASQUINO 

Stefano, A  MARCHISIO Andrea, L

 VALERIO Lorenzo, S  CASALEG-
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NO Sergio, M  GARD Marco, P  ARRU 

Pietro

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680032640.8

Data de pedido 2016/06/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 108135694B 2021/01/19

[51]  Classificação : A61F2/24

[54]  Título : 

 Stent de válvula atrioventricular com mecanismo de 

retenção e preensão de folheto nativo.

[57]  Resumo : 1

2 3

13 2

4-9 1

2 1

4-9 1

1

13 2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/04  União Euro-

peia N.º 15170736.1

 2016/02/05  União Europeia N.º PCT/ 

/EP2016/052452

[21]  N.º : J/004768

[22]  Data de pedido : 2021/03/18

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 EPYGON

  Endereço : 5, Rue de la Baume, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : E  PASQUINO Enrico, M

 SCORSIN Marcio

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680005476.1

Data de pedido 2016/01/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107438409B 2021/02/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61B17/0 0, A61B17/0 72 , 

A61B17/295

[54]  Título : 

 Aparelho e método para reparo «transcateter» da vál-

vula cardíaca sob uma técnica de «trigonectomy».

[57]  Resumo : 

1 2

1 3 2

4,5 6 4,5

2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/12  PCT

N.º PCT/IB2015/050227

 2015/03/30  Suíça N.º CH00453/15

[21]  N.º : J/004789

[22]  Data de pedido : 2021/03/24

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Gilead Sciences, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E.M. , G. , C-H. , C.T.

, J.J. , M. , T.A. , J.O. , G.

, S.D. , N.H. , K.L. , J.G.

, W.J. , N.E. , S.M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680051571.5

Data de pedido 2016/06/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108026067B 2021/01/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, C07D401/14, 

C07D405/14, A61K31/4709, A61P29/00, A61P35/00, 

A61P37/00

[54]  Título : COT 6- -喹啉-3-腈

 «6-amino-quinoline-3-carbonitrils» que serve como 

moduladores COT.

[57]  Resumo : Cot

酶

[30]  Prioridade : 2015/07/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/189,155

 2015/12/17  Estados Unidos da América

N.º 62/269,061

[21]  N.º : J/004803

[22]  Data de pedido : 2021/03/31

[24]  Data de despacho : 2021/06/29
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[73]  Titular : 

 YAYUMA AUDIO SP. Z.O.O.

  Endereço : ul. Porcelanowa 23 Katowice 40-246 

Poland

  Nacionalidade :  Polaca

[72]  Inventor : J  Jaroslaw PROKSA, J

 Jerzy PONA, M  Marcin SKRZYP-

CZAK

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680052692.1

Data de pedido 2016/09/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 108028984B 2021/02/26

[51]  Classificação : H04R3/04, G05B11/42

[54]  Título : 

 Método para ajustar o sistema de áudio usando o 

transdutor electroacústico.

[57]  Resumo : 

A S I

AS CAS

B -10 0 C 0 0.04

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/09/10  Suíça

N.º 01310/15

[21]  N.º : J/004822

[22]  Data de pedido : 2021/04/12

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Universal Entertainment Corporation

  Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710574232.1

Data de pedido 2017/07/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107622373B 2021/03/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q10/10,  G 0 6Q10/0 6 , 

G06F16/9032, B25J11/00

[54]  Título : 

 Sistema de entrevista.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/07/14  Japão

N.º 2016-139190

[21]  N.º : J/004827

[22]  Data de pedido : 2021/04/12

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 NGM Biopharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 630 Gateway Blvd. South San Francis-

co, CA 94080, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201280032887.1

Data de pedido 2012/06/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 103649127B 2021/03/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  C12N15/62 , 

A61K38/18, A61P3/10

[54]  Título : 

 Composições, usos e métodos para o tratamento de 

distúrbios e doenças metabólicas.

[57]  Resumo : 

19 FGF19

21 FGF21

19 FGF19

21 FGF21

19 FGF19 21

FGF21 肽 肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/07/01  Estados Unidos 

da América N.º 61/504,128
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 2011/08/04  Estados Unidos da América

N.º 61/515,126

[21]  N.º : J/004829

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Kind Pharmaceutical

  Endereço : 

2 512 311100

 Rm512, South Building, #2 East Chaofeng Rd, Eco-

nomic-technological Development Area, Yuhang Dis-

trict, Hangzhou Zhejiang, China, 311100

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810434087.1

Data de pedido 2018/05/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 108484598B 2021/03/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D491/20, 

A61K31/437, A61K31/444, A61P7/06, A61P9/00, 

A61P 9/10 ,  A61P 9/12 ,  A61P 2 5/ 0 0 ,  A61P 31 /18 , 

A61P29/0 0, A61P19/02 , A61P35/0 0, A61P27/06, 

A61P27/02 , A61P25/28, A61P13/12 , A61P25/16, 

A61P1/16, A61P3/10, A61P15/10, A61P11/00

[54]  Título : 吲哚嗪

 Derivado de «Indolizine» e aplicação do mesmo em 

medicamentos.

[57]  Resumo : 吲哚嗪

I 吲哚

嗪

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/05/09  China

N.º 201710322377.2

[21]  N.º : J/004833

[22]  Data de pedido : 2021/04/15

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : J. , S. , A. , P.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710829636.0

Data de pedido 2013/07/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107591160B 2021/03/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G10L19/0 08, G10L19/012 , 

H04S3/02

[54]  Título : HOA

 Método, aparelho e meio legível por computador para 

a decodificação de sinais de áudio de HOA.

[57]  Resumo : HOA

HOA

DSH T 81

DSH T 330 DSH T

810 iDSH T

82

SI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/16  União Euro-

peia N.º 12305861.2

[21]  N.º : J/004856

[22]  Data de pedido : 2021/04/28

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Aileron Therapeutics, Inc.

  Endereço : 281 Albany Street, Cambridge, Mas-

sachusetts 02139 United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D A , K , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580063970.9

Data de pedido 2015/09/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107106642B 2021/02/26

[51]  Classificação : A61K38/12, A61P25/00

[54]  Título : 肽

 Compostos macrocíclicos de «Peptidomimetic» e for-

mulações dos mesmos.
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[57]  Resumo : 

肽

肽 M DM2 M DM X

[30]  Prioridade : 2014/09/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/054,842

[21]  N.º : J/004866

[22]  Data de pedido : 2021/05/04

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Gilead Sciences, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P.A. , K.S. , J. , 

C. , J.E. , J.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780036773.7

Data de pedido 2017/06/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311849B 2021/02/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D413/14, 

A61K 31/42 , A61K 31/415, A61P1/16 , A61P3/10, 

A61P35/00

[54]  Título : FXR(NR1H4)

 Compostos que modulam FXR (NR1H4).

[57]  Re s u mo : N R1H4

F X R F X R

[30]  Prioridade : 2016/06/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/349,479

[21]  N.º : J/004872

[22]  Data de pedido : 2021/05/07

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA RESE-

ARCH FOUNDATION, INC.

  Endereço : Suite 501, 12201 Research Parkway, 

Orlando, Florida 32826, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A J , J L , R Y , 

D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580071084.0

Data de pedido 2015/10/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107206100B 2021/02/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/6 4 ,  A61K4 8 /0 0 , 

C12N15/88

[54]  Título : 

 Métodos e composições para células assassinas naturais.

[57]  Resumo : 

N K

肽 NK

肽

NK NK

[30]  Prioridade : 2014/10/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/069,057

[21]  N.º : J/004876

[22]  Data de pedido : 2021/05/10

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Sanford-Burnham Medical Research Institute

  Endereço : 10901 North Torrey Pines Road, La 

Jolla, CA 92037, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580046441.8

Data de pedido 2015/07/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 106661547B 2021/03/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N5/071, C12N5/0797, 

G01N33/50, A61P17/14

[54]  Título : 

 Métodos e composições para controlar o crescimento 

do cabelo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/07/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/022,639

[21]  N.º : J/004877

[22]  Data de pedido : 2021/05/10

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 栾 , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910049116.7

Data de pedido 2019/01/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 109741153B 2021/02/12

[51]  Classificação : G06Q30/06

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para o processamento de tran-

sacções fora das horas normais, equipamento de infor-

mática e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004878

[22]  Data de pedido : 2021/05/10

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911088882.0

Data de pedido 2019/11/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 111090658B 2021/03/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 F 16 / 2 3,  G 0 6 F 16 / 2 5, 

G06Q20/10

[54]  Título : 

 Método, sistema e equipamento para o processamento 

de transacções anormais.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004879

[22]  Data de pedido : 2021/05/10

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Paul Scherrer Institut

  Endereço : CH-5232 Villigen PSI, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor :  BEHE, Martin, 

 SCHIBLI, Roger

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480061076.3

Data de pedido 2014/10/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 105705159B 2021/02/12

[51]  Classificação : A61K38/22

[54]  Título : CCK2

 Análogos de «mini-gastrin» destinam-se particular-

mente ao uso no diagnóstico e / ou tratamento de tu-

mores positivos do receptor CCK2.

[57]  Resumo : CCK-2

PP-F11 PP-F11-X-DGlu-D

Glu-DGlu-DGlu-DGlu-DGlu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Y-Asp

-Phe-NH2 Y X

CC K-2

肽

D- 酰

GM P

PP-F11N
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/06  União Euro-

peia N.º 13191807.0

[21]  N.º : J/004888

[22]  Data de pedido : 2021/05/11

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED

  Endereço : Serene Chambers, Road - 5, Avenue - 

7, Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Telangana, India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  I nventor :  N I ROGI, 

Ramakrishna,  SHINDE, Anil 

Karbhari,  MOHAMMED, 

Abdul Rasheed,  BADANGE, 

Rajesh Kumar,  BOJJA, Kumar, 

 GOYAL, Vinod kumar, 

 PANDEY, Santosh Kumar, 

 THENTU, Jagadeesh Babu, 

 JASTI, Venkateswarlu

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880056542.7

Data de pedido 2018/08/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 111051302B 2021/04/09

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D413/04, A61K31/4545, 

A61P25/28

[54]  T ítu lo : 5-H T6 哌

 Compostos de «fluoropiperidine» como antagonistas 

do receptor 5-HT6 puros.

[57]  Resumo : 5-HT6

I 哌

哌

I R1 吡

吡 C1- 6 -

C1-6 - R 2

C1-6 - R3 C1-6 - R2

R 3 C3- 6 - R4

C1-6 - C1-6 - R5 C1-6 -

C1-6 - - CH2 0-3- C3-6 -

5- 6

H I V

-

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/08/07  Í nd ia

N.º 201741028024

[21]  N.º : J/004897

[22]  Data de pedido : 2021/05/17

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , , , , 

, 貟 , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710845723.5

Data de pedido 2015/12/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 107445980B 2021/04/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D513/04, A61K31/519, 

A61K31/5377, A61P31/20

[54]  T ítu lo : 3- 5- -6H-噻 [4,5-d]

-2,7-

 Compostos de «3-substituted 5-amino-6H-thiazolo 

[4,5-d ] pyrimidine-2, 7-dione».

[57]  Resumo : 

3- 5- -6H-噻 [4,5-d] -2,7-

I

R1 R2 R

TLR7

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/08  China

N.º PCT/CN2014/093224

 2015/08/14  China N.º PCT/CN2015/086987

[21]  N.º : J/004898

[22]  Data de pedido : 2021/05/17
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[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 MORGAN STANLEY SERVICES GROUP, INC.

  Endereço : 1585 Broadway New York, NY 10036 

United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor :  DA MODA-

RAN, Aditya,  HUDDLESTON, 

Richard,  PENDERGAST, Joseph

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580076491.0

Data de pedido 2015/12/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 107408269B 2021/03/16

[51]  Classificação : G06Q40/04, G06Q40/06

[54]  Título : 

 Interruptor de corte de transacção anormal.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/06  Estados Unidos 

da América N.º 14/590,201

[21]  N.º : J/004900

[22]  Data de pedido : 2021/05/17

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M J , G N

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780013226.7

Data de pedido 2017/02/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 108781334B 2021/04/16

[51]  Classificação : H04R9/04, H04R1/34, G10K11/26

[54]  Título : 

 Colector de alto-falantes plano para melhorar disper-

são de som.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/299,323

 2016/06/27  Estados Unidos da América

N.º 62/354,927

[21]  N.º : J/004901

[22]  Data de pedido : 2021/05/17

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C , N R , C Q

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810895099.4

Data de pedido 2011/03/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 108989721B 2021/04/16

[51]  Classificação : H04N5/64, H04R3/12, H04R5/02, 

H04S7/00

[54]  Título : 

 Técnicas para áudio perceptivo localizado.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 61/316,579

[21]  N.º : J/004902

[22]  Data de pedido : 2021/05/17

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 The Rockefeller University

  Endereço : 1230 York Avenue, New York, NY 

10065, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 California Institute of Technology

  Endereço : 1200 East California Boulevard M/C 

6-32, Pasadena, CA 91125, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H. , M. , P.J.

, L.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380064622.4

Data de pedido 2013/10/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 104918658B 2021/02/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/10 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P31/18, G01N33/571

[54]  Título : HIV

 Anticorpos anti-HIV amplamente neutralizantes.

[57]  Resu mo : H I V

H I V

A I D S

1981 HIV 1 HIV-1

2500

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/10/18  Estados Unidos 

da América N.º 61/715,642

[21]  N.º : J/004903

[22]  Data de pedido : 2021/05/18

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 SEGA SAMMY CREATION INC.

  Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210022 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680004823.9

Data de pedido 2016/05/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 107624076B 2021/03/02

[51]  Classificação : A63F5/04, A63F13/80

[54]  Título : 

 Dispositivo de jogo e método de controlo de jogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004906

[22]  Data de pedido : 2021/05/20

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

  Endereço : 38

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201410234283.6

Data de pedido 2014/05/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 105288629B 2021/02/19

[51]  Classificação : A61K45/06, A61P9/00, A61P3/10, 

A61P35/00

[54]  Título : 
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 Medicamentos combinados com acções de sobreposi-

ção de eficácia e efeitos de dispersão de toxicidade.

[57]  Resumo : 

2

[21]  N.º : J/004907

[22]  Data de pedido : 2021/05/20

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : A , G , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580056696.2

Data de pedido 2015/10/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074933B 2021/03/19

[51]  Classificação : C07K16/00, C12N15/13, C12N15/63

[54]  Título : VH-VL

 Humanização de anticorpo com base no ângulo VH-

-VL-interdomínio.

[57]  Resumo : 

Fv Fv

i Fv

Fv

Fv Fv

Fv Fv

i i Fv

Fv Fv

Fv VH-VL ii i

VH-VL VH-VL

Fv

Fv Fv

Fv Fv

[30]  Prioridade : 2014/10/24  União Euro-

peia N.º 14190307.0

[21]  N.º : J/004908

[22]  Data de pedido : 2021/05/20

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : P-S

 HARUTA, Pau-San

  Endereço : 142 Crum Elbow Road, Hyde Park, 

New York 12538, US

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : C S-F

 HARUTA, Charisse Si-Fei

  Endereço : 142 Crum Elbow Road, Hyde Park, 

New York 12538, US

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : K B-F

 HARUTA, Kieran Bing-Fei

  Endereço : 142 Crum Elbow Road, Hyde Park, 

New York 12538, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P-S  HARUTA, Pau-San, C

S-F  HARUTA, Charisse Si-Fei, K B-F

 HARUTA, Kieran Bing-Fei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480065682.2

Data de pedido 2014/10/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 105792752B 2021/03/02

[51]  Classificação : A61B5/00, A61B5/16, G09B5/00, 

G09B7/00, G09B19/04, G16H50/20

[54]  Título : 

 Tecnologia de computação para diagnóstico e terapia 

de distúrbios relacionados à linguagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/898,052

[21]  N.º : J/004909

[22]  Data de pedido : 2021/05/20

[24]  Data de despacho : 2021/06/29
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[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, P , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680007490.5

Data de pedido 2016/02/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 107207421B 2021/04/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07C255/54, C07C253/30, 

C07D333/68, C07D241/12, C07C237/22, C07C231/12, 

C07D295/145, C07D213/56, C07D307/85, A61K31/165, 

A61K31/4402, A61K31/381, A61K31/343, A61K31/54, 

A61K31/4965, A61K31/4406, A61K31/277, A61P27/02, 

A61P13/12, A61P1/16, A61P29/00

[54]  Título : 酰

 Novos derivados de «trifluoromethylpropanamide».

[57]  Resumo : I

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/25  União Euro-

peia N.º 15156501.7

[21]  N.º : J/004910

[22]  Data de pedido : 2021/05/21

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[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 ZL201710188722.8

Data de pedido 2013/08/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 107042014B 2021/04/23

[51]  Classificação : A63F1/14

[54]  Título : 

 Sistema de jogo de mesa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2012/09/25  Japão

N.º 2012-227444

 2012/09/28  Japão N.º PCT/JP2012/006230

[21]  N.º : J/004911

[22]  Data de pedido : 2021/05/21

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 HUNAN Y UJIA COSMETICS MANUFACTU-

RING CO., LTD.

  Endereço : 410000

668

 No.668, Qingshan Road, High-tech Development 

Zone, Changsha, Hunan 410000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Dai Yuefeng,  Yan 

Shaowei,  He Guangwen,  Qian Jingru, 

 XU Xiaoqun

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910919384.X

Data de pedido 2019/09/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 110448478B 2021/04/23

[51]  Classificação : A61K8/64, A61K8/34, A61K8/44, 

A61K8/49, A61K8/60, A61K8/9728, A61Q19/00

[54]  Título : 

 Uma composição e uso da mesma na preparação de 

produtos de cuidado da pele destinados à modulação 

do biorritmo da pele.

[57]  Resumo : 

苷

A 酰

B
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[21]  N.º : J/004912

[22]  Data de pedido : 2021/05/21

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 TURNING POINT THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 10628 Science Center Drive, Ste. 200, 

San Diego, CA 92121, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J  CUI, JINGRONG JEAN, 

 L I, Y ISH A N, W  ROGER S, 

EVAN W.,  ZHAI, DAYONG,  DENG, 

WEI,  HUANG, ZHONGDONG

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680052319.6

Data de pedido 2016/07/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108026109B 2021/03/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D491/16, A61K31/519, 

A61K31/52, C07D491/12, C07D491/18, C07D498/18

[54]  Título : 

 «Chiral Diaryl Macrocycles» e seus usos.

[57]  Resumo : 

7S,13R -11- -7,13- -6,7,13,14- -1,15-

吡 [4,3-f][1,4,8,10] -4

5H -

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/195,081

 2016/03/02  Estados Unidos da América

N.º 62/302,231

[21]  N.º : J/004913

[22]  Data de pedido : 2021/05/21

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 SEINDA BIOMEDICAL CORPORATION

  Endereço : 

9 C401, 510300

 Guangzhou International Bio-Island, #9Luoxuansi 

Road, Suite C/401, Guangzhou, Guangdong, 510300, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680002035.6

Data de pedido 2016/10/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 107709991B 2021/03/19

[51]  Classificação : G01N33/53

[54]  T ítu lo : 

 Método e dispositivo de diagnóstico de doença infla-

matória da superfície ocular e doença dos olhos secos.

[57]  Resumo : 

TNFβ

IL-4 IL-3 IL-10 GM-CSF IL-13 IL-5 IL-9

[30]  Prioridade : 2015/10/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/237,488

[21]  N.º : J/004914

[22]  Data de pedido : 2021/05/24

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 300 Third Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A , K , B , 

M , K G , G , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480039366.8

Data de pedido 2014/05/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 105408481B 2021/03/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12N15/113, A61K31/712, 

A61K31/713, A61P1/16, A61P11/00, A61P35/00

[54]  Título : SERPINA1 iRNA

 Composições de «SERPINAL1iRNA» e métodos de 

uso das mesmas.

[57]  Resumo : Serpina1 RNAi

RNAi RNAi

Serpina1 Serpina1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/05/22  Estados Unidos 

da América N.º 61/826,125

 2013/11/01  Estados Unidos da América

N.º 61/898,695
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 2014/04/15  Estados Unidos da América

N.º 61/979,727

 2014/05/06  Estados Unidos da América

N.º 61/989,028

[21]  N.º : J/004915

[22]  Data de pedido : 2021/05/24

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : NC

 NC MEDICAL RESEARCH INC

  Endereço : 17F Shiroyama Trust Tower, 4-3-1 To-

ranomon Minato-Ku, Tokyo 105-6017, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : N , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710631717.X

Data de pedido 2013/02/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107362357B 2021/04/27

[51]  Classificação : A61K38/48, A61K38/49, A61P7/02, 

A61P25/00, C12N5/079, A61K35/28

[54]  Título : 

 Método de terapia celular usado para tratar degenera-

ção neural.

[57]  Resumo : NCS-01

NCS-01

NC S-01

MCAO

NCS-01

  Figura : 

[21]  N.º : J/004916

[22]  Data de pedido : 2021/05/24

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 Zhejiang SenseTime Technology Development Co., 

Ltd.

  Endereço : 

857 288-8

 Room 28-8, No. 857, Shixinbei Road, Ningwei Street, 

Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311215, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810502947.0

Data de pedido 2018/05/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 108932734B 2021/03/09

[51]  Classificação : G06T7/50, G06T5/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de recuperação da profundidade 

de imagem monocular e equipamento de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004917

[22]  Data de pedido : 2021/05/24

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 ONCOCEUTICS, INC.

  Endereço : 3675 Market Street, Suite 200, Phila-

delphia, Pennsylvania 19104, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M  STOGNIEW, Martin, 

J E  A LL EN, Joshua E., R S  POT-

TOR F, R ichard S., B R  NA LLAGA N-

CHU, Bhaskara Rao, G L  OLSON, Gary L., 

Y  SUN, Yanjun

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680008476.7

Data de pedido 2016/01/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 107427516B8 2021/02/26

[51]  Classificação : A61K31/519, C07D471/12

[54]  Título : 7-苄 -4- 2- 苄 -2,4,6,7,8,9-

[1,2-A]吡 [3,4-E] -5 1H -

 « 7 - B E N Z Y L - 4 - 2 - M E T H Y L B E N Z Y L
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-2 ,4,6 ,7,8 ,9 -H E X A H Y D RO I M I DA Z O[1, 2-A]

PYRIDO[3,4-E]PYRIMIDIN-5 1H -ONE», os seus 

análogos e sais, bem como o seu uso em terapia.

[57]  Resumo : 1

10

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/109,737

 2015/04/17  Estados Unidos da América

N.º 62/148,844

 2015/09/28  Estados Unidos da América

N.º 62/233,757

[21]  N.º : J/004918

[22]  Data de pedido : 2021/05/24

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 AU R IGEN E DISCOV ERY T EC H NOLOGI ES 

LIMITED

  Endereço : 39-40, KIADB Industrial Area, Elec-

tronic City Phase II, Hosur Road, Bangalore 560 100, 

Karnataka India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680036585.X

Data de pedido 2016/05/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 108026045B 2021/04/27

[51]  Classificação : C07D215/36

[54]  Título : RORγ 喹啉

 Composto de «Substituted Tetrahydroquinolinone» 

usados como moduladores de «RORγ».

[57]  Resumo : 喹啉

I

ROR RORγ

RORγ

喹啉

I

[30]  Pr ior idade : 2015/05/15  Índia

N.º 2448/CHE/2015

[21]  N.º : J/004921

[22]  Data de pedido : 2021/05/25

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  DEWALD, 

Duane Scott,  WAINWRIGHT, Nathan, 

J  GORNY, Douglas J., J

 RICHARDS, Martin J.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580071737.5

Data de pedido 2015/12/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 107111216B 2021/02/26

[51]  Classificação : G03B21/00, G02B5/04, G03B21/20, 

G03B21/28, H04N9/31

[54]  Título : 

 Prisma de entrada discreta de alto contraste usado 

para projectores de imagem.

[57]  Resumo : 

DLP

DL P DL P

LED

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/099,054

 2015/08/03  Estados Unidos da América

N.º 62/200,417

 2015/10/12  Estados Unidos da América

N.º 62/240,287

[21]  N.º : J/004922

[22]  Data de pedido : 2021/05/25
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[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L D , , G A , 

, M S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911103473.3

Data de pedido 2016/02/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 110809227B 2021/04/27

[51]  Classificação : H04S3/00, H04S7/00

[54]  Título : 

 Geração de reverberação destinada à virtualização de 

fone de ouvido.

[57]  Re su mo : 

BR IR

BR I R

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/02/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/117,206

[21]  N.º : J/004924

[22]  Data de pedido : 2021/05/27

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  E n d e r e ç o  :  7 7 7  O l d  S a w  M i l l  R i v e r 

Road,Tarrytown, NY 10591, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , E , B , J

R , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580025902.3

Data de pedido 2015/03/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 106459214B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/46, A61K 39/395, 

A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : 

 Método e composições de anticorpos destinadas ao 

tratamento de tumor.

[57]  Resumo : CD3

Fcγ

T -

C D3 C D20

Fcγ

Fc

B- C D20

CD20-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/03/19  Estados Unidos 

da América N.º 61/955,663

 2014/04/18  Estados Unidos da América

N.º 61/981,641

 2014/06/03  Estados Unidos da América

N.º 62/007,385

 2014/08/05  Estados Unidos da América

N.º 62/033,460

[21]  N.º : J/004925

[22]  Data de pedido : 2021/05/27

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : 

 EYESENSE AG

  Endereço : Bäumleingasse 18, 4051 Basel, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : P , A , M

, K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610074641.0

Data de pedido 2010/10/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 105713080B 2021/04/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o  :  C 0 7 K 14 /42 ,  C 0 7 K 1 / 0 0 , 

G01N33/544, G01N33/566, G01N33/68

[54]  Título : 

 Bio-sensores cuja estabilização é aplicada ao corpo.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2009/10/26  União Euro-

peia N.º 09174054.8
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[21]  N.º : J/004926

[22]  Data de pedido : 2021/05/28

[24]  Data de despacho : 2021/06/29

[73]  Titular : R&D

 Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-Chome, Bunkyo-

-Ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  BOCK, Mark,  

HAO, Ming-Hong,  KORPAL, Manav, 

 NYAVANANDI, Vijay Kumar, 

 PUYANG, Xiaoling,  SA-

MA JDAR, Susanta,  SMITH, 

Peter Gerard,  WANG, John,  ZHENG, 

Guo Zhu,  ZHU, Ping

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680043755.7

Data de pedido 2016/05/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107847498B 2021/04/13

[51]  C l a s s i f i c aç ão : A61K31/4439, C07D317/02, 

C07D317/06, C07D487/04

[54]  Título : 

 Compostos de «Tetrasubstituted alkene» e seu uso.

[57]  Resumo : 

ER

ER-α

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/168,529

 2015/05/29  Estados Unidos da América

N.º 62/168,581

 2015/12/18  Estados Unidos da América

N.º 62/269,745

附註

Averbamento

N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/001161

J/001177

J/001547

J/002232

2021/06/24

Transmissão Takeda AS

CELLTRION ASIA PACIFIC PTE. LTD., com 

sede em 6 EU TONG SEN STREET #11-10C THE 

CENTRAL SINGAPORE (059817)

J/002821 2021/06/15

Modificação de 

identidade

LK

LK Luftqualität AG ionair AG

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

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 utilidade 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 : U/000290

[22]  Data de pedido : 2020/04/15

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

2 (F8)

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

[51]  Classificação : B65D17/347
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[54]  Título : 

 Um tipo de lata.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/15  China

N.º 202020085709.7

[21]  N.º : U/000304

[22]  Data de pedido : 2020/09/07

[71]  Requerente : 

 VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

  Endereço : 

 529142

 Sibeiyangsha, Xinjiang Village, Sanjiang Town, Xinhui 

District, Jiangmen, Guangdong 529142, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  QU, J I A N M I NG,  

WANG, BO,  LIANG, GUOFENG

[51]  Classificação : B65D5/20

[54]  Título : 

 Um tipo de saco embalagem para lenços de papel.

[57]  Resumo : 

12-30m m

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/20  China

N.º 202020129649.4

[21]  N.º : U/000316

[22]  Data de pedido : 2020/11/17

[71]  Requerente : 

 BEIJING SENSETIME TECHNOLOGY DEVELOP-

MENT 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 :  TANG, Mingyong,  LU, 

Bai,  ZHANG, Zhanpeng,  JIANG, Jun-

jie,  CHENG, Hui

[51]  Classificação : A47L11/40

[54]  Título : 

 Um robô móvel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/14  China

N.º 202020081750.7

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/135721 2021 6 16 24

Decisão judicial (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 2021)

5 

5 O Acordão do TSI, revogou o despacho 

da DSEDT de recusa da marca.

5 

5 O Acordão do TSI, manteve o despacho 

da DSEDT de recusa da marca.
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/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/029550

N/029558

N/029557

N/029556

N/029555

N/029554

N/029551

2008 1 2 1

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, II 

Série, de 2 de Janeiro de 2008)

KABUSHIKI KAISHA KOSE 

(KOSE CORPORATION)

KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

N/178531 2021 4 7 14

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 14, 

II Série, de 7 de Abril de 2021)

N/181403

N/181409

N/181415

N/181421

N/181427

N/181433

N/181439

N/181446

N/181452

N/181458

N/181464

2021 6 2 22

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 22, 

II Série, de 2 de Junho de 2021)

J/004521 2021 1 20 3

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, 

II Série, de 20 de Janeiro de 2021)

U/000311 2021 5 20 20

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 20, 

II Série, de 20 de Maio de 2021)

CHONG KIN LONG CHONG KIN LONG

2021 7 7 27 N/170944

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 27, II Série, de 7 de Julho de 2021, em relação ao mapa de recusa da marca n.º N/170944, con-

sidere-se sem efeito esta publicação.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 30 de Junho de 2021.

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $611,940.00
(Custo desta publicação $ 611 940,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價  $100.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 100,00
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