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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/178479

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés, nome-

adamente sacos de cama, cobertores para embalar, 

proteções almofadadas para berços, lençóis de berço 

ajustados, saias de berço, cobertores de berço, e co-

berturas de fraldas excepto de papel (têxtil); cobertas 

para cama; cobertores para crianças; cueiros (coberto-

res); cobertas para móveis (cobertas para cobertores); 

roupa de casa; tecidos para uso têxtil.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,353

[210]  N.º : N/178496

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas; velas de aro-

materapia com fragrância.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178497

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos desportivos multi-usos; sacos de 

praia; sacos para livros; sacos de lona; sacos de fraldas; 

sacos de ombro; sacos de compras; sacos de viagem; 

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12341

bolsas de cintura; sacos de compras reutilizáveis; mo-

chilas de campismo; mochilas multi-usos; bolsas; bol-

sas de mão; alças para bolsas de mão; sacos porta-fatos 

[para viagem]; caixas e sacos de cosméticos vendidos 

vazios; chapéus-de-chuva; coleiras para cães e gatos; 

trelas para cães e gatos; vestuário para animais de es-

timação, guarda-sóis para a praia, chapéus-de-sol para 

a praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178502

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras [tapetes] de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178503

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bonecas de pelúcia; brinquedos com 

enchimento e de pelúcia; animais de brincar em pelú-

cia, pranchas de surf.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178504

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

cobertores para bebés e crianças, vestuário, cobertores 

para adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e 

roupa de praia; serviços de lojas de retalho de cober-

tores para bebés e crianças, vestuário, cobertores para 

adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e rou-

pa de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178505

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas; velas de aro-

materapia com fragrância.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178506

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos desportivos multi-usos; sacos de 

praia; sacos para livros; sacos de lona; sacos de fraldas; 

sacos de ombro; sacos de compras; sacos de viagem; 

bolsas de cintura; sacos de compras reutilizáveis; mo-

chilas de campismo; mochilas multi-usos; bolsas; bol-

sas de mão; alças para bolsas de mão; sacos porta-fatos 

[para viagem]; caixas e sacos de cosméticos vendidos 

vazios; chapéus-de-chuva; coleiras para cães e gatos; 

trelas para cães e gatos; vestuário para animais de es-

timação, guarda-sóis para a praia, chapéus-de-sol para 

a praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178511

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras [tapetes] de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178512

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bonecas de pelúcia; brinquedos com 

enchimento e de pelúcia; animais de brincar em pelú-

cia, pranchas de surf.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178513

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

cobertores para bebés e crianças, vestuário, cobertores 

para adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e 

roupa de praia; serviços de lojas de retalho de cober-

tores para bebés e crianças, vestuário, cobertores para 

adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e rou-

pa de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178514

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4
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[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas; velas de aro-

materapia com fragrância.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178515

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos desportivos multi-usos; sacos de 

praia; sacos para livros; sacos de lona; sacos de fraldas; 

sacos de ombro; sacos de compras; sacos de viagem; 

bolsas de cintura; sacos de compras reutilizáveis; mo-

chilas de campismo; mochilas multi-usos; bolsas; bol-

sas de mão; alças para bolsas de mão; sacos porta-fatos 

[para viagem]; caixas e sacos de cosméticos vendidos 

vazios; chapéus-de-chuva; coleiras para cães e gatos; 

trelas para cães e gatos; vestuário para animais de es-

timação, guarda-sóis para a praia, chapéus-de-sol para 

a praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178520

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Esteiras [tapetes] de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178521

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bonecas de pelúcia; brinquedos com 

enchimento e de pelúcia; animais de brincar em pelú-

cia, pranchas de surf.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178522

[220]  Data de pedido : 2021/01/22

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

cobertores para bebés e crianças, vestuário, cobertores 

para adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e 

roupa de praia; serviços de lojas de retalho de cober-

tores para bebés e crianças, vestuário, cobertores para 

adultos, roupas, acessórios, velas, roupa de surf e rou-

pa de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178561

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móveis, nomeadamente mesas, ca-

deiras, sofás, cadeirões, camas, otomanos [mobiliário 

acolchoado], sofás seccionais, bancos, colchões de 

berço, almofadas e almofadas decorativas para sofás; 

cadeiras de praia, mesas de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178563

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés, nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para enfaixar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

para muda de fraldas não de papel (têxtil); cobertas 

para cama; cobertores de cama e mantas (cobertas 

para cobertor); cobertores para bebés e crianças, cuei-

ros (cobertores); cobertas para cama/de mesa; toalhas 

de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178564

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos de lã [cardigans]; ves-

tuário de criança e bebé, nomeadamente camisolas 

com motivos, vestuário para dormir, macacões e fatos 

de peça única; babetes de pano para crianças e infan-

tes; chapéus; chapéus para infantes, bebés, crianças 

de tenra idade e crianças; vestido de noite; ponchos; 

pulôveres; roupões; cachecóis; xailes; camisas; vestes 

de adorno; t-shirts, camisetas, camisas para infantes, 

bebés, crianças de tenra e crianças; calções cobertores 

para vestir sob a forma de cobertores com mangas; bo-

nés; botas de bebé; macacões; roupas estampadas [cre-

epers]; chapelaria para bebés e crianças; casacos para 

bebés e crianças; mitenes; pijamas para bebés e crian-

ças; cuecas; calças; roupões; camisas para infantes, 

bebés, crianças de tenra idade e crianças; pantufas; 

roupas para enfaixar; t-shirts para bebés e crianças; 

tops; babetes de pano para crianças e infantes; vestu-

ário de homens, mulheres e crianças, nomeadamente 

coberturas [vestuário], vestidos que também podem 

ser usados como toalhas, camisolas de transpiração 

com capuz, túnicas longas para uso informal em casa, 

leggings [calças], calças casuais de sala de estar, roupa 

casual e confortável, calças, parcas, sandálias e sapatos 

de praia, sarongs, cachecóis, camisas, vestuário para 

surf, vestuário para nadar para senhores e senhoras, 

fatos de banho, tops, ponchos, calções, calças, calças 

de treino, pantufas; calções de prancha, calções de ba-

nho, fatos de banho, sapatos, camisas pólo, vestuário 

desporto peça-única, blusas, camisolas de transpira-

ção, casacos cintados, casacos, camisolas com motivos, 

corpetes, vestidos clássicos, saias, calças, roupa de 

surf, vestuário de praia; roupas de desporto protecto-

ras de abrasão e queimaduras solares, nomeadamente 

camisas e coletes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,623

[210]  N.º : N/178570

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móveis, nomeadamente mesas, ca-

deiras, sofás, cadeirões, camas, otomanos [mobiliário 
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acolchoado], sofás seccionais, bancos, colchões de 

berço, almofadas e almofadas decorativas para sofás; 

cadeiras de praia, mesas de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178572

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés, nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para enfaixar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

para muda de fraldas não de papel (têxtil); cobertas 

para cama; cobertores de cama e mantas (cobertas 

para cobertor); cobertores para bebés e crianças, cuei-

ros (cobertores); cobertas para cama/de mesa; toalhas 

de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178573

[220]  Data de pedido : 2021/01/25

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos de lã [cardigans]; ves-

tuário de criança e bebé, nomeadamente camisolas 

com motivos, vestuário para dormir, macacões e fatos 

de peça única; babetes de pano para crianças e infan-

tes; chapéus; chapéus para infantes, bebés, crianças 

de tenra idade e crianças; vestido de noite; ponchos; 

pulôveres; roupões; cachecóis; xailes; camisas; vestes 

de adorno; t-shirts, camisetas, camisas para infantes, 

bebés, crianças de tenra e crianças; calções cobertores 

para vestir sob a forma de cobertores com mangas; bo-

nés; botas de bebé; macacões; roupas estampadas [cre-

epers]; chapelaria para bebés e crianças; casacos para 

bebés e crianças; mitenes; pijamas para bebés e crian-

ças; cuecas; calças; roupões; camisas para infantes, 

bebés, crianças de tenra idade e crianças; pantufas; 

roupas para enfaixar; t-shirts para bebés e crianças; 

tops; babetes de pano para crianças e infantes; vestu-

ário de homens, mulheres e crianças, nomeadamente 

coberturas [vestuário], vestidos que também podem 

ser usados como toalhas, camisolas de transpiração 

com capuz, túnicas longas para uso informal em casa, 

leggings [calças], calças casuais de sala de estar, roupa 

casual e confortável, calças, parcas, sandálias e sapatos 

de praia, sarongs, cachecóis, camisas, vestuário para 

surf, vestuário para nadar para senhores e senhoras, 

fatos de banho, tops, ponchos, calções, calças, calças 

de treino, pantufas; calções de prancha, calções de ba-

nho, fatos de banho, sapatos, camisas pólo, vestuário 

desporto peça-única, blusas, camisolas de transpira-

ção, casacos cintados, casacos, camisolas com motivos, 

corpetes, vestidos clássicos, saias, calças, roupa de 

surf, vestuário de praia; roupas de desporto protecto-

ras de abrasão e queimaduras solares, nomeadamente 

camisas e coletes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 90/071,555

[210]  N.º : N/178965

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés, nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para embalar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

de fraldas excepto de papel (têxtil); cobertores para 

cama; cobertas para a cama; cobertores para crianças; 

cueiros (cobertores); cobertas para móveis (cobertas 

para cobertores); roupa de uso doméstico.



12346     33   2021  8  18 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,137

[210]  N.º : N/178970

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés, nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para embalar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

de fraldas excepto de papel (têxtil); cobertores para 

cama; cobertas para a cama; cobertores para crianças; 

cueiros (cobertores); cobertas para móveis (cobertas 

para cobertores); roupa de uso doméstico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/091,925

[210]  N.º : N/178975

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Roupa de cama para bebés, nomeada-

mente sacos de cama, cobertores para embalar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

dos, saias de berço, cobertores de berço, e coberturas 

de fraldas excepto de papel (têxtil); cobertores para 

cama; cobertas para a cama; cobertores para crianças; 

cueiros (cobertores); cobertas para móveis (cobertas 

para cobertores); roupa de uso doméstico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/092,085

[210]  N.º : N/179250

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

[730]  Requerente : Vistra Group Holdings S.A.

  Endereço : 14, rue Edward Steichen, Luxembourg 

L-2540, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[ ] [

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179252

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

[730]  Requerente : Vistra Group Holdings S.A.

  Endereço : 14, rue Edward Steichen, Luxembourg 

L-2540, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[ ] [

]

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179544

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

[730]  Requerente : Gemological Institute of America, 

Inc.

  Endereço : 5345 A r mada Dr ive, Carl sbad, 

California 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de relatórios em linha 

não descarregáveis no domínio da classificação e aná-

lise de diamantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/255,312

[210]  N.º : N/179738

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

[730]  Requerente : UKG Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático para gestão de 

capital humano; gestão e gravação de tempo, presença, 

planificação de horários, recursos humanos, folhas de 

pagamento e contabilidade dos funcionários (software 

informático).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179739

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

[730]  Requerente : UKG Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático para gestão de 

capital humano; gestão e gravação de tempo, presença, 

planificação de horários, recursos humanos, folhas de 

pagamento e contabilidade dos funcionários (software 

informático).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179740

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

[730]  Requerente : UKG Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático para gestão de 

capital humano; gestão e gravação de tempo, presença, 

planificação de horários, recursos humanos, folhas de 

pagamento e contabilidade dos funcionários (software 

informático).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179907

[220]  Data de pedido : 2021/03/02

[730]  Requerente : 

 MORGANS GROUP LLC

  Endereço : , 10012, , 131

 131 Spring Street, 4th Floor, New York, NY 10012, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK
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[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/09/07  China

N.º 49527966

[210]  N.º : N/180006

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180007

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180008

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180009

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180010

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180011

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180012

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180013

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180014

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180015

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180016

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180017

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180018

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180019

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180020

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 80 #02-00

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180283

[220]  Data de pedido : 2021/03/12

[730]  Requerente : Forbidden Foods (Australia) Pty 

Ltd

  Endereço : 13/277-289 Middleborough Road, Box 

Hill South, Victoria, 3128, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Snacks à base de cereais; snacks à base 

de arroz; barras de cereais com alto teor proteíco; 

muesli; alimentos à base de aveia; barras de cereais; 

preparações à base de cereais; rodelas fritas de torti-

lha mexicana e tiras de milho fritas; frutos oleaginosos 

com cobertura de chocolate; chocolate; misturas que 

incluem cereais ou grãos para fazer aperitivos; café, 

chá, cacau e café artificial; arroz, massas e macarrão; 

tapioca e sagu; farinha e preparações feitas a partir de 

cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados, sorvetes 

e outros gelados comestíveis; açúcar, mel, melaço; fer-

mento, fermento em pó; sal, condimentos, especiarias, 

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180334

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

[730]  Requerente : REDBERRY INNOVATIONS, 

LLC

  Endereço : 1525 Miramonte Ave, #3953, Los Altos, 

CA 94024 Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; serviços edu-

cacionais; formação em tecnologia da comunicação; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de simpósios; organização e direcção de 

seminários; organização e gestão de ateliers  de 

formação [workshops]; exploração de publicações elec-

trónicas on-line não descarregáveis; fornecimento de 

música digital online não descarregável; fornecimento 

de vídeos on-line, não descarregáveis; serviços de jo-

gos fornecidos on-line a partir de uma rede informáti-

ca; disponibilização de filmes, não descarregáveis, por 

meio de serviços de vídeo-on-demand; fornecimento 

de programas de televisão, não descarregáveis, através 

de serviços de vídeo-on-demand.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180344

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de hard-

ware de computador, software informático, periféricos 

de computador, e jogos de computador e jogos de ví-

deo; serviços de consultadoria de hardware e software 

de computador; programação de computadores; con-

cepção de base de dados para computador; armazena-

mento de dados electrónicos; serviços de computação 

nas nuvens; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware, software informático e periféricos de com-

putador; fornecimento de software não descarregável 

on-line; serviços de consultadoria para desenvolvi-

mento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; serviços de consultoria de dados e seguran-

ça de computadores; serviço de criptografia de dados; 

fornecimento de informações de hardware ou soft-

ware de computador on-line; manutenção, reparação 

e actualização de software informático e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução 

de problemas de hardware e software de computador, 

e serviços de apoio informático ao cliente; serviços 

de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informação, acon-

selhamento e consultoria relacionados com os acima 

ditos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/14  Jamaica

N.º 81435

[210]  N.º : N/180688

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

[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 : 3

[511]  Produtos : Artigos de perfumaria; perfumes; 

cosméticos; óleos essenciais; sabonetes; champôs; 

cosméticos para o cabelo; produtos para cuidados de 

cabelo; loções (cosméticas); tintas para o cabelo; tóni-

co (cosméticos); lenços impregnados com preparações 

para remover maquilhagem; lenços impregnados com 

tónico cosmético; algodão para fins cosméticos; bolas 

de algodão para fins cosméticos; discos de algodão 

para fins cosméticos; preparações de limpeza para uso 

humano; produtos para cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde.

[210]  N.º : N/180689

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

[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 : 5

[511]  Produtos : Cuecas higiénicas para a menstruação; 

pensos higiénicos; faixas higiénicas (para uso medici-

nal); pensos higiénicos para a menstruação; tampões 

para menstruação; lenços impregnados com loções 

farmacêuticas; gazes para fins cirúrgicos; gazes para 

pensos; algodão asséptico; algodão para fins medici-

nais; compressas com preparação de álcool (para uso 

medicinal); artigos para pensos para fins médicos; ma-

teriais para penso; esponjas contraceptivas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde.
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[210]  N.º : N/180737

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

[730]  Requerente : R. Twining and Company Limited

  Endereço : Weston Centre, 10 Grosvenor Street, 

W1K 4QY, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181087

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

[730]  Requerente : Four Seasons Hotels (Barbados) 

Ltd.

  Endereço : Chancery House, High Street, Bridge-

town, Barbados, West Indies

  Nacionalidade :  Barbadense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Camas; molas de caixa [colchões]; 

colchões e estrados de molas [colchões]; colchões, 

molduras de quadros; almofadas de cama; espelhos; 

mobiliário; obras de arte feitas de madeira, cera, gesso 

ou plástico; ornamentos de osso, marfim, gesso, plás-

tico, cera ou madeira, que não sejam ornamentos de 

árvores de Natal; estatuetas de madeira, cera, gesso 

ou plástico; estatuetas [estatuetas] de osso ou marfim; 

placas decorativas de parede, não de material têxtil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181207

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

[730]  Requerente : PACRAFT Co., Ltd.

  Endereço : 4-17-5 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas de embalagem; máquinas de 

empacotamento; máquinas para embrulhar; máquinas 

automáticas de embalar para produtos alimentares; 

máquinas de embalagem de alimentos; máquinas de 

embalagem por vácuo; máquinas de selagem para a 

indústria; transportadores; aparelhos de manutenção 

para carga e descarga; transportadores de correia; 

máquinas para empilhar; máquinas para trasfegar; 

máquinas de encher garrafas; máquinas de selagem de 

garrafas; máquinas para a transformação de matérias 

plásticas; máquinas de transformação de películas 

plásticas; máquinas para imprimir; máquinas de es-

tampar automáticas; aparelhos elétricos para vedar 

embalagens plásticas; máquinas de capsulagem de gar-

rafas para alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181223

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

[730]  Requerente : Four Seasons Hotels (Barbados) 

Ltd.

  Endereço : Chancery House, High Street, Bridge-

town, Barbados, West Indies

  Nacionalidade :  Barbadense

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Direção de negócios comerciais; admi-

nistração de empresas; funções administrativas; servi-

ços de fornecimento; gestão de negócios para tercei-

ros, incluindo a negociação e conclusão de transacções 

comerciais, a preparação de contratos para a compra e 

venda de bens e serviços; fornecimento de informações 

sobre bens e serviços, fornecedores e empresas; servi-

ços de lojas de retalho; serviços de lojas de venda a re-

talho; serviços de venda por correspondência; serviços 

de venda através da internet ou por telemóvel; gestão 

hoteleira para terceiros; administração hoteleira; for-

necimento de instalações para exposições (administra-

tivo); divulgação de anúncios publicitários; publicidade 

por correio directo; prestação de serviços de centros 

de negócios; promoção de apartamentos, condomínios, 

propriedades de tempo parcial [timeshare], proprieda-

des de propriedade intervalada, propriedades comer-

ciais, centros de comércio e centros comerciais, e bens 

imóveis de todos os tipos, e instalações e equipamen-

tos relacionadas com os mesmos, incluindo a prestação 
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daqueles serviços em linha, electronicamente ou atra-

vés de uma rede global de computadores; comerciali-

zação de um centro comercial de retalho; prestação de 

serviços de gestão a proprietários e/ou operadores de 

lojas em centros comerciais; exploração de centros de 

comércio e centroscomerciais; organização de conven-

ções e exposições para fins empresariais e comerciais; 

programas de prémios de incentivo para utilizadores 

de cartões de crédito; gestão de programas de fideliza-

ção de clientes; emissão de certificados de presentes e 

cartões-presente que podem ser trocados por bens e/

ou serviços; serviços de publicidade; gestão empresa-

rial de hotéis, spas, apartamentos com serviços, lojas 

de alimentos, lojas de bebidas, escritórios, centros de 

negócios, lojas de grande superfície, centros comer-

ciais, lojas de venda a retalho e por grosso; venda a 

retalho em linha; consultoria de gestão de empresas, 

consultoria de gestão de hotéis, consultoria de gestão 

de spa, consultoria de gestão de empresas relaciona-

das com alimentos e bebidas; serviços de consultoria 

empresarial relacionados com franquias; serviços 

de venda a retalho; a concentração, em benefício de 

terceiros, de uma variedade de bens, permitindo aos 

clientes ver e comprar convenientemente esses bens 

num hotel, loja de alimentos e bebidas, torre de escri-

tórios, centro de convenções, loja de grande superfície, 

ou loja de venda por grosso, a partir de um catálogo 

geral de mercadorias por encomenda pelo correio ou 

por meio de telecomunicações, ou a partir de um sítio 

da rede global de comunicações de mercadorias em ge-

ral; compilação de listas de endereços de correio; ser-

viços de encomenda por correio, telefone e por todos 

os outros meios de comunicações e telecomunicações; 

assessoria empresarial; serviços de exibição de merca-

dorias; serviços de publicidade; serviços de marketing 

e promoção, análise e pesquisa de mercado; serviços 

de agências de importação-exportação; contratação e 

compra de bens em nome de uma empresa; decoração 

de montras; serviço de clube privado, incluindo o for-

necimento de instalações de escritório para utilização 

por membros e residentes; serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria relacionados com os su-

pra referidos serviços; programas de adesão de clien-

tes, de lealdade, incentivo, recompensa e de redenção 

para fins comerciais, promocionais e/ou publicitários, 

todos incluídos na classe 35; incluindo todos os servi-

ços acima referidos prestados electronicamente ou em 

linha a partir de uma base de dados informática ou 

através da internet; serviços de informação, aconse-

lhamento e consultoria relacionados com os serviços 

supra referidos; todos incluídos na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181290

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Health Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações higiénicas para fins me-

dicinais; alimentos dietéticos e substâncias para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; material para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruir animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso médico; 

alimentos adaptados para fins medicinais; bebidas 

medicinais; água mineral para fins medicinais; leite 

maltado (leite de malte) para fins medicinais; alimen-

tos albuminosos para fins medicinais; cereais para fins 

medicinais; tónicos medicinais; preparações farmacêu-

ticas para o tratamento de doenças gastrointestinais; 

alimentos para bebés e inválidos; fórmula infantil; fór-

mula infantil sem lactose; leite em pó para bebés; ali-

mentos e bebidas para bebés e crianças; farinha láctea 

para bebés; bebidas nutritivas pediátricas; alimentos 

dietéticos e preparações para administrar por sondas 

(para uso médico); vitaminas e preparações vitamíni-

cas; suplementos dietéticos constituídos por vitaminas; 

vitaminas pré-natais; gomas de vitaminas; suplementos 

alimentares naturais para pessoas com necessidades 

dietéticas especiais; suplementos alimentares naturais 

feitos principalmente de vitaminas; suplementos ali-

mentares naturais feitos principalmente de minerais; 

preparações dietéticas e nutricionais; suplementos die-

téticos e nutricionais; suplementos alimentares dietéti-

cos; suplementos à base de plantas; suplementos nutri-
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cionais minerais; suplementos alimentares medicinais; 

minerais e preparações minerais (para uso médico); 

aditivos alimentares nutricionais para fins medicinais; 

barras energéticas de suplementos nutricionais; barras 

nutricionais para substituição de refeições para au-

mentar os níveis de energia; misturas nutritivas para 

bebidas destinadas a serem utilizadas como substitutos 

de refeições; preparações de reposição de electrólitos 

(para fins médicos); medicação para alívios de dor 

(analgésicos); preparações analgésicas; acetaminofe-

no (para alívio de dor); medicamentos antivirais para 

o tratamento da gripe; preparações medicinais para 

cuidados de saúde; gel antibacteriano; gel tópico de 

primeiros socorros; géis lubrificantes para uso pessoal; 

lenços impregnados com repelente de insectos; ervas 

(medicinais); extractos de ervas medicinais; antioxi-

dantes; preparações para suplementar o corpo com 

vitaminas e micro-elementos essenciais; confeitaria 

medicamentosa; confeitaria dietética para fins medici-

nais; pastilhas de mel à base de ervas para a garganta 

(lozenges); antioxidantes obtidos de fontes vegetais; 

suplementos probióticos; preparações probióticas para 

uso medicinal para ajudar a manter o equilíbrio na-

tural da flora no sistema digestivo; fibra dietética para 

ajudar na digestão; enzimas digestivas; analgésicos 

orais; madeira de cedro anti-insectos; preparações 

para fins médicos; preparações de pensos líquidos 

(para uso médico); materiais para pensos; preparações 

medicinais para cuidados da pele; preparações medici-

nais para dermoprotecção; preparações antissépticas, 

preparações antibacterianas, preparações desinfectan-

tes, germicidas; insecticidas e acaricidas (miticidas); 

repelentes de insectos; preparações para destruir e re-

pelir vermes; fungicidas; preparações para refrescar o 

ar, preparações para purificar o ar; ambientadores em 

aerossol; desodorizantes e produtos para desodorizar 

(sem serem para uso pessoal); neutralizadores de odo-

res; caixas de primeiros socorros cheias; preparações 

antibacterianas; preparações vitamínicas; preparações 

minerais para uso medicinal; preparações à base de 

ervas para uso medicinal; desinfectantes para uso 

doméstico ou para fins de higiene ou sanitários; pre-

parações medicinais para cuidados do corpo e da pele; 

cremes, géis, loções, óleos, bálsamos, pós, pós de talco 

e sprays medicinais para o corpo e pele; preparações 

medicinais, higiénicos ou desinfectantes para o trata-

mento do corpo e pele; preparações para curar feridas; 

materiais para pensos, emplastros, emplastros adesivos 

para fins médicos, materiais para pensos, ligaduras; 

bandagens para feridas na pele; emplastros, materiais 

para ligaduras; preparações emolientes para prevenção 

e tratamento da pele seca (para uso médico); antissép-

ticos e preparações médicas para uso em higiene oral; 

preparações para a desinfecção de dentaduras; mate-

riais para fixação de próteses dentárias; adesivos para 

próteses dentárias; colutórios medicinais; preparações 

para limpar lentes de contacto; preparações bacterici-

das para a limpeza da pele; preparações e substâncias 

farmacêuticas para neutralizar, controlar ou reduzir 

alergénios; artigos de toilette medicinais, talco medi-

cinal; panos, toalhetes, lenços e esponjas impregnados 

com preparações antissépticas, antibacterianas ou 

desinfectantes para uso higiénico; preparações medi-

cinais para cuidados do corpo; bebidas e preparações 

medicinais para fazer as bebidas; agentes e prepara-

ções desinfectantes com propriedades desinfectantes; 

preparações ou substâncias com propriedades higié-

nicas, desinfectantes, de purificar o ar ou fungicidas; 

almofadas medicinais para a pele; sprays de protecção 

sob a forma de películas (para uso médico); prepara-

ções desinfectantes, produtos antissépticos; materiais 

impregnados com, ou incorporados, de substâncias de-

sinfectantes; preparações e substâncias farmacêuticas 

para o tratamento de acne e borbulhas; preparações 

medicinais para o tratamento e alívio de doenças ocu-

lares; preparações dermatológicas para o tratamento 

e prevenção de distúrbios da pele; preparações e subs-

tâncias farmacêuticas com propriedades anti-inflama-

tórias, antipiréticas e analgésicas; almofadas ou pensos 

impregnados com ou contendo substâncias para o 

alívio de sintomas de constipações e gripes; descon-

gestionantes e preparações para dispersar desconges-

tionantes; soluções desinfectantes para uso na limpeza 

de superfícies; ácidos gordos farmacêuticos de Ome-

ga-3, fosfolípidos e anti-oxidantes como promotores 

de saúde; substâncias radioactivas para fins médicos; 

gases para fins medicinais; condutores químicos para 

eléctrodos de eletrocardiógrafos; sémen (esperma) 

para inseminação artificial; desinfectantes para fins de 

higiene; substâncias nutritivas para microrganismos; 

alimentos dietéticos para fins medicinais; bebidas die-

téticas para fins medicinais; papel anti-sepsia; discos 

(almofadas) de amamentação; matérias para chumbar 

os dentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  Jamaica

N.º 81747
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[210]  N.º : N/181291

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Health Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshi-

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  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; materiais 

para suturas; dispositivos terapêuticos e de assistência 

adaptados para pessoas com deficiências; aparelhos 

de massagem; aparelhos, dispositivos e artigos para 

amamentação de bebés; aparelhos, dispositivos e arti-

gos de actividade sexual; dispositivos contraceptivos; 

contraceptivos, não químicos; dispositivos (aparelhos) 

feitos de borracha sintética para fins de contracepção; 

dispositivos (aparelhos) feitos de borracha natural 

para fins de contracepção; aparelhos médicos para o 

alívio de dor; solas interiores ortopédicas; almofadas 

ortopédicas; solas interiores ortotésicas; suportes de 

compressão ortopédicos; meias de compressão para 

uso médico ou terapêutico; meias de malha (collants) 

de compressão; meias de malha (collants) de compres-

são graduada; meias de malha (collants) para suporte 

médico; meias de malha (collants) ortopédicas e tera-

pêuticas; meias de malha (collants) para fins médicos, 

cirúrgicos e / ou profiláticos; meias (peúgas) médicas 

e cirúrgicas; ventiladores (para uso médico); inserções 

para máscaras respiratórias para uso cirúrgico; in-

serções para máscaras respiratórias para uso médico; 

máscaras de protecção para o nariz para uso médico; 

máscaras de respiração de protecção para aplicações 

médicas; máscaras de respiração de protecção em 

materiais não tecidos para aplicações médicas; respi-

radores para fins médicos; aparelhos e instrumentos 

ortopédicos, ortotéticos, de quiropodia, para os cuida-

dos dos pés; aparelhos para exercitar os pés (aparelhos 

médicos); artigos ortopédicos; instrumentos e apare-

lhos para colocação de ligaduras (aparelhos médicos); 

aparelhos para a fixação de dedos das mãos e dedos 

dos pés (aparelhos médicos); ligaduras elásticas para 

articulações, polainas elásticas, ligaduras para joelhos 

(joelheiras) elásticas, ligaduras elásticas, ligaduras 

para a cintura, ligaduras para fins ortopédicos; apare-

lhos médicos para medir, examinar e tirar impressões 

dos pés; massajadores corporais; massajadores opera-

dos electricamente; massajadores de pés; aparelhos e 

aparelhos terapêuticos para massagens e / ou para o 

banho; aparelhos, instrumentos e aparelhos de mas-

sagem; aparelhos, instrumentos e aparelhos de massa-

gem eléctricos e electrónicos; massajadores corporais; 

massajadores pessoais; vibradores (para massagem); 

anéis vibratórios (para massagem); auxiliares sexuais; 

brinquedos sexuais; ajudas conjugais (auxiliares sexu-

ais); dispositivos contraceptivos ou profiláticos; preser-

vativos; meias para varizes; molas de nariz terapêuti-

cas para prevenir a exposição de poluentes e para uso 

medicinal; dispositivos electrónicos para monitorizar 

o ar no ambiente imediato para uso médico; aparelhos 

médicos para o tratamento e alívio de doenças da pele 

e dos olhos; instrumentos, equipamentos e aparelhos 

de higiene, ortopédicos e para o tratamento e cuidados 

dos pés e da pele; almofadas ortopédicas para cuidar 

dos pés; apoios ortopédicos para a correção dos pés, 

incluindo suportes para o arco do pé; aparelhos or-

topédicos para separar e endireitar os dedos dos pés; 

aparelhos de protecção contra o endurecimento de 

áreas de calosidades cutâneas e inflamação dos dedos 

dos pés (instrumentos médicos); almofadas ortopédi-

cas para os saltos e calcanhares; almofadas ortopédi-

cas metatársicas; inserções para botas, argolas para 

pés e apoios para os pés (para fins médicos); palmilhas 

para calçado, palmilhas ortopédicas, palmilhas des-

cartáveis, palmilhas desodorizadas para calçado orto-

pédico; aparelhos de imagiologia médica; aparelhos de 

diagnóstico por infravermelhos para fins médicos; apa-

relhos de imagiologia de diagnóstico electromagnético 

para fins médicos; aparelhos de medição diagnóstica 

para fins de monitorização da temperatura; instrumen-

tos médicos electrónicos de monitorização para sinais 

vitais e temperatura; monitores respiratórios; disposi-

tivos médicos, nomeadamente, sensores de respiração; 

dispositivos e instrumentos de medição concebidos 

para fins de monitorização da saúde e da temperatura, 

nomeadamente, termómetros médicos e oxímetros de 

pulso; monitores cardíacos; termómetros para uso mé-

dico; termómetros para a febre; sensores e alarmes de 

monitorização de bebés para uso médico; monitores 

respiratórios infantis; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  Jamaica

N.º 81747
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[210]  N.º : N/181292

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Health Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves domésticas e car-

nes de caça; extractos de carne; frutas e legumes em 

conserva, congelados, secos e cozidos; gelatinas, ge-

leias, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, iogurte 

e outros produtos lácteos; lacticínios; substitutos de 

leite; óleos e gorduras para alimentos; frutas e vegetais 

(enlatados); leite em pó; leite em pó (dried milk); leite 

em pó para fins nutricionais; bebidas à base de soja 

utilizadas como sucedâneos de leite; snacks à base de 

leite; snacks à base de fruta; snacks à base de frutos de 

casca rija; snacks à base de fruta processada para uso 

como suplementos nutricionais; snacks à base de fruta; 

snacks feitos de vegetais; snacks à base de produtos 

lácteos; barras de substituição de refeição à base de 

fruta; barras substitutas de refeições à base de frutos 

de casca rija; mostarda; pickles (picles) (relish); molhos 

(dips); purés de frutas; purés de vegetais; leite; fórmula 

à base de leite; extractos de carne; extractos de algas 

para a alimentação; alimentos preparados a partir de 

peixe; legumes em lata (enlatados); geléias; nozes de 

bétele processadas; preparações para fazer sopa; ovos 

em pó; leite de soja; derivados de leite; matérias gor-

das para o fabrico de gorduras comestíveis; geléias de 

frutas; frutos de casca rija, preparadas; fungos comes-

tíveis secos; proteína para cozinhar; tripas para fazer 

enchidos, naturais ou artificiais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  Jamaica

N.º 81747

[210]  N.º : N/181293

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) 

Health Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, 

SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de empresas; funções de trabalhos adminis-

trativos (funções de escritório); serviços promocionais 

sob a forma de partilha de conteúdos de multimédia 

através da internet e outras redes informáticas e de 

comunicações; serviços de loja de vendas a retalho 

online relacionados com produtos de limpeza domés-

tica; serviços de comércio electrónico, nomeadamente, 

fornecimento de informações sobre produtos através 

de redes de telecomunicações para fins publicitários 

e comerciais; serviços relacionados com publicidade, 

marketing e relações públicas, organização de ex-

posições e feiras comerciais com fins comerciais ou 

publicitários; serviços de design de publicidade para 

fins comerciais; fornecimento de um mercado online 

para clientes e vendedores; organização, execução 

e supervisão de programas de incentivos e de fide-

lização; fornecimento de informações de negócios; 

organização de concursos com fins publicitários; orga-

nização de competições com fins comerciais; serviços 

retalhistas relacionados com a venda de preparações 

para refrescar o ar; serviços de marketing; serviços de 

gestão comercial ou industrial; aluguer e leasing de 

máquinas de venda automática; agrupamento, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de bens de 

consumo, nomeadamente cosméticos não medicinais 

e produtos de higiene, dentífricos não medicinais, 

perfumaria, óleos essenciais, preparações branquea-

doras e outras substâncias para uso em lavandaria e 

lavagem de louça, limpeza, polimento, preparações 

desengordurantes e abrasivas, preparações branquea-

doras domésticas para uso em lavandaria, preparações 

para lava-louças, preparações para remover manchas, 

produtos de limpeza de carpetes, sabões, detergentes, 

preparações descalcificantes e desincrustantes, remo-

vedores de calcário, removedores de ferrugem, ama-

ciadores de roupas, aditivos de lavandaria, produtos 

amaciantes de água, graxa removedores, produtos de 

desbloqueio de ralos e pias, preparações para a pre-

venção de calcário, ferrugem ou gordura, preparações 

de toilette não medicinais, preparações para cuidados 

da pele, produtos medicamentosos para cuidados da 

pele, preparações para o tratamento de acne, produtos 

depilatórios, produtos farmacêuticos, preparações mé-

dicas e veterinárias, preparações sanitárias para fins 

medicinais, alimentos dietéticos e substâncias adap-

tadas para uso médico ou veterinário, alimentos para 

bebés, suplementos dietéticos para seres humanos e 

animais, emplastros, materiais para pensos, matérias 
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para chumbar os dentes, cera dentária, desinfectantes, 

preparações para destruir animais nocivos, fungici-

das, herbicidas, preparações farmacêuticas, bebidas 

e confeitaria medicinais, preparações e substâncias 

anticoncepcionais, espermicidas em géis, líquidos e 

cremes, preservativos, preparações antissépticas, pre-

parações antibacterianas, preparações desinfectantes, 

artigos impregnados com um produto desinfectante ou 

antibacteriano, artigos impregnados com um produto 

antisséptico, insecticidas, repelentes de insectos, pes-

ticidas, raticidas, miticidas, preparações para destruir 

animais nocivos, germicidas, desodorizantes (não para 

uso pessoal), preparações para refrescar o ar, ambien-

tadores, fórmulas infantis, ferramentas e implementos 

manuais (operados manualmente), cutelaria, armas 

brancas (excepto armas de fogo), lâminas de barbear, 

limas electrónicas para os pés, conjuntos eléctricos de 

pedicure, corta-unhas, lixas de unhas, tesouras para 

as unhas, software informático, aparelhos e instru-

mentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, 

membros, olhos e dentes artificiais, artigos ortopédi-

cos, materiais de sutura, dispositivos terapêuticos e de 

assistência adaptados para pessoas com deficiência, 

aparelhos de massagem, aparelhos, dispositivos e 

artigos para amamentação de bebés, aparelhos, dis-

positivos e artigos para actividade sexual, sistemas dis-

pensadores de ambientadores, utensílios e recipientes 

domésticos ou de cozinha (não em metais preciosos 

ou revestidos com os mesmos), utensílios de cozinha e 

talheres, excepto garfos, facas e colheres, pentes e es-

ponjas, escovas, excepto pincéis, materiais para fazer 

escovas, artigos para fins de limpeza, vidro em bruto 

ou semitrabalhado (excepto vidro de construção), ar-

tigos de vidro, porcelana e faiança, vestuário, calçado, 

chapelaria, palmilhas para calçado, carne, peixe, aves 

domésticas e carne de caça, extractos de carne, frutas 

e vegetais em conserva, congelados, secos e cozidos, 

gelatinas, geleias, compotas, ovos, leite, queijo, man-

teiga, iogurte e outros produtos lácteos, laticínios, 

óleos e gorduras para alimentos, produtos nutricionais 

à base de farinha, café, chá, cacau e café artificial, 

arroz, massa alimentar e macarrão, tapioca e sagu, fa-

rinha e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e 

confeitaria, chocolate, gelados, sorvetes e outros gelos 

comestíveis, açúcar, mel, melaço, fermento, fermento 

em pó, sal, temperos, especiarias, ervas em conserva, 

vinagre, molhos e outros condimentos, gelo (água 

congelada), biscoitos, amido para alimentos, produtos 

agrícolas em bruto e não transformados, aquacultura, 

horticultura e silvicultura, grãos e sementes em bruto 

e não transformados, frutos e vegetais frescos, ervas 

frescas, plantas e flores naturais, bulbos, sementeiras 

e sementes para plantação, animais vivos, alimentos 

e bebidas para animais, malte, bebidas alcoólicas e 

não alcoólicas, bebidas fortificadas nutricionalmente e 

bebidas contendo fibras dietéticas e preparações para 

preparar essas bebidas, permitindo que os clientes vi-

sualizem e comprem convenientemente esses produtos; 

serviços promocionais sob a forma de entretenimento 

e educação online; serviços promocionais sob a forma 

de partilha de conteúdos de multimédia através da in-

ternet e outras redes informáticas e de comunicações.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  Jamaica

N.º 81747

[210]  N.º : N/181294

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

[730]  Requerente : Reckitt & Colman (Overseas) He-

alth Limited

  Endereço : 103-105 Bath Road, Slough, Berkshi-

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

formação de saúde e de bem-estar; serviços de edu-

cação, formação, aconselhamento e instrução relacio-

nados com higiene, saúde e protecção contra germes; 

produção, publicação e distr ibuição de materiais 

educacionais, de formação, de aconselhamento e de 

instrução relacionados com higiene, saúde e protecção 

contra germes; publicação de livros, artigos, jornais, 

revistas, boletins informativos, materiais de ensino, de 

instrução e educativo, também em meios electrónicos, 

como a internet ou através de uma rede informática 

online; publicação de informações relacionadas com 

higiene, saúde e protecção contra germes; organização 

e direcção de seminários, conferências, workshops, 

grupos de discussão, palestras e outros encontros edu-

cacionais; actividades de lazer e serviços de entreteni-

mento; operação de lotarias; publicações electrónicas 

on-line; fornecimento de publicações electrónicas 

online; publicação de livros ou de serviços de edição 

e de texto; fornecimento de serviços de informação 

e instrução; serviços de jogos electrónicos, incluindo 
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fornecimento de jogos informáticos online; serviços de 

formação empresarial; formação comercial fornecida 

através de um jogo online; serviços educacionais para 

fornecimento de média ou informações electrónicas na 

internet ou em outras redes de comunicações; servi-

ços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 

de conteúdos ou informações multimédia através da 

internet e (ou) outras redes de comunicações; serviços 

educacionais e de entretenimento com média electró-

nica, conteúdos de multimédia, vídeos, filmes, figuras, 

imagens, textos, fotos, jogos, conteúdos gerados pelo 

usuário, conteúdos de áudio e informações relaciona-

das por meio de redes informáticas e de comunicação; 

serviços de edição de entretenimento digital de vídeo, 

áudio e multimédia; serviços de publicação digital 

online; publicação de textos; publicação de pesquisas 

e análises; organização de jogos, competições, campa-

nhas de informação e eventos de promoção e divulga-

ção de higiene, saúde e protecção contra germes para 

fins educativos; educação, aconselhamento e formação, 

todos relacionados com alimentos, produtos de con-

sumo doméstico e cuidados pessoais, saúde sexual e 

bem-estar e produtos de consumo de saúde; educação, 

aconselhamento e formação, tudo relacionado com 

cuidados domiciliários, cuidados pessoais e gestão e 

bem-estar de cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  Jamaica

N.º 81747

[210]  N.º : N/181398

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181400

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181404

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181406

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181410

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181412

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181416

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181418

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181422

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181424

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181428

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181430

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181434

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181436

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181440

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181442

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181447

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181449

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181453

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181455

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181459

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12363

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181461

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181465

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Tam Jai International Co. Limi-

ted

  Endereço : Unit B, 9/F, D2 Place One, 9 Cheung 

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181507

[220]  Data de pedido : 2021/04/13

[730]  Requerente : Beyond Meat, Inc.

  Endereço : 119 Standard Street, El Segundo, Ca-

lifornia 90245, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Sucedâneos da carne; produtos vegeta-

rianos e veganos sucedâneos da carne; sucedâneos da 

carne à base de plantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/256,632

[210]  N.º : N/181565

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Conteúdos multimédia; filmes cine-

matográficos descarregáveis; programas de televisão 

descarregáveis; séries descarregáveis; música digital 

descarregável; podcasts (ficheiros de áudio descarre-

gáveis); desenhos animados; filmes de longa metragem 

descarregáveis; gravações multimédia; gravações de 

áudio e vídeo; software de aplicação para televisões; 

software para entretenimento; gravações de vídeo; 

software de computador; software para transmissão 

contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia atra-

vés da internet e de redes mundiais de comunicações; 

software para transmissão contínua de conteúdos au-

diovisuais e de multimédia para dispositivos electróni-

cos digitais móveis; software para pesquisar, organizar 

e recomendar conteúdos multimédia; aplicações de 

software de computador descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis; software de jogos de vídeo; 
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software de jogos de computador; DVDs; hardware 

e software para jogos de realidade virtual; software 

para distribuição de conteúdos sem fio; software para 

compra, acesso, transmissão contínua e visualização 

de filmes, programas de TV, vídeos e conteúdos mul-

timédia; aplicações móveis para acesso e transmissão 

em fluxo contínuo de conteúdos audiovisuais e multi-

média através da internet e de redes de comunicações 

mundiais; gravações áudio e vídeo descarregáveis com 

música, histórias, representações dramáticas, repre-

sentações não dramáticas, entretenimento ao vivo, 

entretenimento com conteúdos de animação, activi-

dades de aprendizagem para crianças e jogos; cartões 

codificados com chip electrónico; cartões de oferta 

codificados magneticamente; descodificadores de te-

levisão; leitores de multimédia digital; dispositivos de 

transmissão contínua de multimédia digital.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181566

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento e aluguer 

de espaço, tempo e meios de comunicação publicitá-

rios; fornecimento de espaço publicitário; aluguer de 

espaço, tempo e materiais publicitários; aluguer de 

tempo publicitário em meios de comunicação; serviços 

retalhistas relacionados com software informático; 

serviços retalhistas relacionados com jogos; serviços 

retalhistas relacionados com conteúdos gravados; ser-

viços de venda a retalho em linha para música e filmes 

descarregáveis e pré-gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181567

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de radiodifusão; transmissão televisiva por assinatu-

ra; serviços de transmissão de televisão pagar-para-

-ver; serviços de transmissão audiovisual; serviços de 

informação relacionados com difusão; transmissão de 

dados de vídeo através da Internet; transmissão contí-

nua de material de vídeo na Internet; transmissão con-

tínua de programas televisivos pela Internet; serviços 

telefónicos e serviços telefónicos móveis; fornecimento 

de acesso a um portal da Internet com programas de 

vídeo a pedido; transmissão de vídeo a pedido; servi-

ços de transmissão televisiva; difusão e transmissão de 

programas de televisão pagar-para-ver; transmissão de 

programas de televisão; transmissões de vídeo através 

da Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181568

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, entretenimento e despor-

to; serviços de entretenimento; entretenimento de 

televisão; serviços de produção de filmes; serviços de 

assessoria relacionados com entretenimento; forneci-

mento de informações de entretenimento; organização 

de concursos de entretenimento; serviços de guia de 

visualização de programas televisivos; produção de 

recursos de entretenimento de televisão; fornecimento 

de serviços de entretenimento de rádio e de televisão; 

prestação de avaliações de consumidores para fins 

de entretenimento ou culturais; serviços de entrete-

nimento fornecidos em linha a partir de uma base de 

dados informática ou da internet; serviços de educa-

ção, entretenimento e desporto; entretenimento cine-

matográfico; serviços de entretenimento sob a forma 

de programas de televisão; entretenimento prestado 
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mediante televisão por protocolo de Internet; serviços 

de entretenimento para correspondência de utiliza-

dores com gravações de áudio e de vídeo; serviços de 

entretenimento fornecidos por telefone; serviços de 

entretenimento fornecidos por transmissões contínuas 

em linha; fornecimento de filmes, não descarregáveis, 

através de serviços de vídeo a pedido; fornecimento 

de programas de televisão não descarregáveis através 

de serviços de vídeo a pedido; fornecimento de filmes 

cinematográficos não descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181569

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Conteúdos multimédia; filmes cine-

matográficos descarregáveis; programas de televisão 

descarregáveis; séries descarregáveis; música digital 

descarregável; podcasts (ficheiros de áudio descarre-

gáveis); desenhos animados; filmes de longa metragem 

descarregáveis; gravações multimédia; gravações de 

áudio e vídeo; software de aplicação para televisões; 

software para entretenimento; gravações de vídeo; 

software de computador; software para transmissão 

contínua de conteúdos audiovisuais e multimédia atra-

vés da internet e de redes mundiais de comunicações; 

software para transmissão contínua de conteúdos au-

diovisuais e de multimédia para dispositivos electróni-

cos digitais móveis; software para pesquisar, organizar 

e recomendar conteúdos multimédia; aplicações de 

software de computador descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis; software de jogos de vídeo; 

software de jogos de computador; DVDs; hardware 

e software para jogos de realidade virtual; software 

para distribuição de conteúdos sem fio; software para 

compra, acesso, transmissão contínua e visualização 

de filmes, programas de TV, vídeos e conteúdos mul-

timédia; aplicações móveis para acesso e transmissão 

em fluxo contínuo de conteúdos audiovisuais e multi-

média através da internet e de redes de comunicações 

mundiais; gravações áudio e vídeo descarregáveis com 

música, histórias, representações dramáticas, repre-

sentações não dramáticas, entretenimento ao vivo, 

entretenimento com conteúdos de animação, activi-

dades de aprendizagem para crianças e jogos; cartões 

codificados com chip electrónico; cartões de oferta 

codificados magneticamente; descodificadores de te-

levisão; leitores de multimédia digital; dispositivos de 

transmissão contínua de multimédia digital.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181570

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento e aluguer 

de espaço, tempo e meios de comunicação publicitá-

rios; fornecimento de espaço publicitário; aluguer de 

espaço, tempo e materiais publicitários; aluguer de 

tempo publicitário em meios de comunicação; serviços 

retalhistas relacionados com software informático; 

serviços retalhistas relacionados com jogos; serviços 

retalhistas relacionados com conteúdos gravados; ser-

viços de venda a retalho em linha para música e filmes 

descarregáveis e pré-gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181571

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços 

de radiodifusão; transmissão televisiva por assinatu-

ra; serviços de transmissão de televisão pagar-para-
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-ver; serviços de transmissão audiovisual; serviços de 

informação relacionados com difusão; transmissão de 

dados de vídeo através da Internet; transmissão contí-

nua de material de vídeo na Internet; transmissão con-

tínua de programas televisivos pela Internet; serviços 

telefónicos e serviços telefónicos móveis; fornecimento 

de acesso a um portal da Internet com programas de 

vídeo a pedido; transmissão de vídeo a pedido; servi-

ços de transmissão televisiva; difusão e transmissão de 

programas de televisão pagar-para-ver; transmissão de 

programas de televisão; transmissões de vídeo através 

da Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181572

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

[730]  Requerente : Nordic Entertainment Group 

Sweden AB

  Endereço : Ringvägen 52, 118 67 Stockholm, Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, entretenimento e despor-

to; serviços de entretenimento; entretenimento de 

televisão; serviços de produção de filmes; serviços de 

assessoria relacionados com entretenimento; forneci-

mento de informações de entretenimento; organização 

de concursos de entretenimento; serviços de guia de 

visualização de programas televisivos; produção de 

recursos de entretenimento de televisão; fornecimento 

de serviços de entretenimento de rádio e de televisão; 

prestação de avaliações de consumidores para fins 

de entretenimento ou culturais; serviços de entrete-

nimento fornecidos em linha a partir de uma base de 

dados informática ou da internet; serviços de educa-

ção, entretenimento e desporto; entretenimento cine-

matográfico; serviços de entretenimento sob a forma 

de programas de televisão; entretenimento prestado 

mediante televisão por protocolo de Internet; serviços 

de entretenimento para correspondência de utiliza-

dores com gravações de áudio e de vídeo; serviços de 

entretenimento fornecidos por telefone; serviços de 

entretenimento fornecidos por transmissões contínuas 

em linha; fornecimento de filmes, não descarregáveis, 

através de serviços de vídeo a pedido; fornecimento 

de programas de televisão não descarregáveis através 

de serviços de vídeo a pedido; fornecimento de filmes 

cinematográficos não descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181669

[220]  Data de pedido : 2021/04/19

[730]  Requerente : EirGen Pharma Ltd.

  Endereço : Westside Business Park, Old Kilmea-

den Road, Waterford, X91 YV67, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; produtos 

farmacêuticos para o tratamento de doenças e distúr-

bios da paratireóide e doenças renais; produtos farma-

cêuticos para o tratamento do híper-paratireóidismo 

secundário; preparações para o tratamento da defici-

ência de vitamina D; suplementos nutricionais, suple-

mentos vitamínicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181670

[220]  Data de pedido : 2021/04/19

[730]  Requerente : EirGen Pharma Ltd.

  Endereço : Westside Business Park, Old Kilmea-

den Road, Waterford, X91 YV67, Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; produtos 

farmacêuticos para o tratamento de doenças e distúr-

bios da paratireóide e doenças renais; produtos farma-

cêuticos para o tratamento do híper-paratireóidismo 

secundário; preparações para o tratamento da defici-

ência de vitamina D; suplementos nutricionais, suple-

mentos vitamínicos.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores amare-

la, lilás e azul escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181755

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

[730]  Requerente : 

 Bringko Co.,Ltd.

  Endereço : 489

 489, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Republic of Ko-

rea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181859

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

[730]  Requerente : JNT Systems, Inc.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de computação em nuvem; 

hardware de computador para IA (inteligência artifi-

cial), para aprendizagem automática, aprendizagem de 

algoritmos e análise de dados; software gravado e des-

carregável para IA (inteligência artificial), aprendiza-

gem automática, aprendizagem de algoritmos e análise 

de dados; software para uso na concepção e desenvol-

vimento de algoritmos de aprendizagem automática, 

redes neurais profundas, análise de dados; bibliotecas 

de software para uso na concepção e desenvolvimento 

de algoritmos de aprendizagem automática e redes 

neurais profundas; bibliotecas de software para uso 

em análise de dados; software gráfico; controladores 

de dispositivos; hardware e software de computação 

de alto desempenho; unidades de processamento grá-

fico (GPUs); conjuntos de chips gráficos de computa-

dor; unidades de processamento de vídeo; unidades 

de processamento de áudio; processadores de sinais 

digitais; hardware e software para processamento de 

imagens, vídeo e dados; placas gráficas; aparelhos 

para o registo, transmissão, recepção e manipulação 

de imagens e dados; hardware e software para provi-

são de animação e vídeo; hardware e software para 

transmissão contínua de conteúdos, imagens e dados; 

hardware de computador, nomeadamente unidades de 

entrada, unidades de saída, controladores de memória, 

controladores de periféricos de computador e con-

troladores gráficos; hardware de computador de alto 

desempenho com características especiais para melhor 

desempenho em jogos; software de jogos de computa-

dor descarregável e gravado; hardware de memória de 

computador; cartões de memória; placas de memória; 

módulos de memória de computador; memória não vo-

látil de computador; memórias electrónicas; memórias 

gráficas; servidores de rede informática; hardware de 

acesso ao servidor de rede; software de computador 

descarregável e gravado para controlar e gerir aplica-

ções de servidor de acesso; BIOS descarregáveis (sis-

temas básicos de entrada e saída) BIOS de programas 

de computador; software de sistemas operativos para 

computadores gravados e descarregáveis; software e 

firmware gravados e descarregáveis para firmware de 

programas de sistemas operativos; software de jogos 

para computador gravado e descarregável e software 

de gráficos 3D para computador; bibliotecas de soft-

ware descarregáveis e ficheiros de dados electrónicos 

para uso em projectos de circuitos integrados e semi-

condutores; software de interface de programação de 

aplicações (API) para fornecimento, manipulação e 

processamento de imagens; hardware de computador; 

circuitos integrados; semicondutores; microproces-

sadores; unidades centrais de processamento (CPU); 

processadores programáveis; placas de circuitos im-

pressos; placas-mãe; placas gráficas; estações de traba-

lho (aparelhos informáticos); ecrãs electrónicos e de 

computador; hardware de entrada e saída electrónica e 

informática para suportes multimédia para e ecrãs de 

computadores; servidores de computador; supercom-

putadores; computadores de alto desempenho.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/26  Jamaica

N.º 81,814

[210]  N.º : N/181860

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

[730]  Requerente : JNT Systems, Inc.
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  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultoria técnica nas 

áreas de arquitectura (sistemas) de centros de dados, 

soluções de computação em nuvem pública e privada e 

avaliação e implementação de tecnologia e serviços de 

Internet; concepção e desenvolvimento de hardware e 

software informático; serviços informáticos, nomea-

damente integração de ambientes de computação em 

nuvem privada e pública; fornecimento de sistemas 

de computador virtual, unidades de processamento 

gráfico (GPUs) e ambientes de computador virtual 

por meio de computação em nuvem apresentando 

plataformas como um serviço; computação em nuvem 

com software para uso em aprendizagem automáti-

ca, aprendizagem automática escalonável, análise de 

dados e desenvolvimento de redes neurais profundas; 

fornecimento de serviços de computação baseados na 

nuvem no domínio da aprendizagem automática, inteli-

gência artificial, aprendizagem de algoritmos e análise 

de dados; armazenamento electrónico de dados; super-

computação baseada em nuvem com software para uso 

nos campos de inteligência artificial, aprendizagem au-

tomática, aprendizagem profunda, computação de alto 

desempenho, computação distribuída, virtualização, 

aprendizagem estatística e análises preditivas; serviços 

de desenvolvimento de jogos multimédia electrónicos 

e interactivos; concepção de software de processa-

mento de imagem; fornecimento de uso temporário de 

software não descarregável para visualização 3D, mo-

delagem 3D e provisão de 3D; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável para melho-

rar o desempenho do computador, para a operação de 

circuitos integrados, de semicondutores, de conjuntos 

de chips e de microprocessadores de computador e 

para fins de jogos; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável para uso como interfaces 

de programação de aplicações (API); software como 

um serviço, especificamente fornecendo uma platafor-

ma de supercomputação e jogos baseada na nuvem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/26  Jamaica

N.º 81,814

[210]  N.º : N/181861

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

[730]  Requerente : JNT Systems, Inc.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de computação em nuvem; 

hardware de computador para IA (inteligência artifi-

cial), para aprendizagem automática, aprendizagem de 

algoritmos e análise de dados; software gravado e des-

carregável para IA (inteligência artificial), aprendiza-

gem automática, aprendizagem de algoritmos e análise 

de dados; software para uso na concepção e desenvol-

vimento de algoritmos de aprendizagem automática, 

redes neurais profundas, análise de dados; bibliotecas 

de software para uso na concepção e desenvolvimento 

de algoritmos de aprendizagem automática e redes 

neurais profundas; bibliotecas de software para uso 

em análise de dados; software gráfico; controladores 

de dispositivos; hardware e software de computação 

de alto desempenho; unidades de processamento grá-

fico (GPUs); conjuntos de chips gráficos de computa-

dor; unidades de processamento de vídeo; unidades 

de processamento de áudio; processadores de sinais 

digitais; hardware e software para processamento de 

imagens, vídeo e dados; placas gráficas; aparelhos 

para o registo, transmissão, recepção e manipulação 

de imagens e dados; hardware e software para provi-

são de animação e vídeo; hardware e software para 

transmissão contínua de conteúdos, imagens e dados; 

hardware de computador, nomeadamente unidades de 

entrada, unidades de saída, controladores de memória, 

controladores de periféricos de computador e con-

troladores gráficos; hardware de computador de alto 

desempenho com características especiais para melhor 

desempenho em jogos; software de jogos de computa-

dor descarregável e gravado; hardware de memória de 

computador; cartões de memória; placas de memória; 

módulos de memória de computador; memória não vo-

látil de computador; memórias electrónicas; memórias 

gráficas; servidores de rede informática; hardware de 

acesso ao servidor de rede; software de computador 

descarregável e gravado para controlar e gerir aplica-

ções de servidor de acesso; BIOS descarregáveis (sis-

temas básicos de entrada e saída) BIOS de programas 

de computador; software de sistemas operativos para 

computadores gravados e descarregáveis; software e 

firmware gravados e descarregáveis para firmware de 



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12369

programas de sistemas operativos; software de jogos 

para computador gravado e descarregável e software 

de gráficos 3D para computador; bibliotecas de soft-

ware descarregáveis e ficheiros de dados electrónicos 

para uso em projectos de circuitos integrados e semi-

condutores; software de interface de programação de 

aplicações (API) para fornecimento, manipulação e 

processamento de imagens; hardware de computador; 

circuitos integrados; semicondutores; microproces-

sadores; unidades centrais de processamento (CPU); 

processadores programáveis; placas de circuitos im-

pressos; placas-mãe; placas gráficas; estações de traba-

lho (aparelhos informáticos); ecrãs electrónicos e de 

computador; hardware de entrada e saída electrónica e 

informática para suportes multimédia para e ecrãs de 

computadores; servidores de computador; supercom-

putadores; computadores de alto desempenho.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/26  Jamaica

N.º 81,805

[210]  N.º : N/181862

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

[730]  Requerente : JNT Systems, Inc.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultoria técnica nas 

áreas de arquitectura (sistemas) de centros de dados, 

soluções de computação em nuvem pública e privada e 

avaliação e implementação de tecnologia e serviços de 

Internet; concepção e desenvolvimento de hardware e 

software informático; serviços informáticos, nomea-

damente integração de ambientes de computação em 

nuvem privada e pública; fornecimento de sistemas 

de computador virtual, unidades de processamento 

gráfico (GPUs) e ambientes de computador virtual 

por meio de computação em nuvem apresentando 

plataformas como um serviço; computação em nuvem 

com software para uso em aprendizagem automáti-

ca, aprendizagem automática escalonável, análise de 

dados e desenvolvimento de redes neurais profundas; 

fornecimento de serviços de computação baseados na 

nuvem no domínio da aprendizagem automática, inteli-

gência artificial, aprendizagem de algoritmos e análise 

de dados; armazenamento electrónico de dados; super-

computação baseada em nuvem com software para uso 

nos campos de inteligência artificial, aprendizagem au-

tomática, aprendizagem profunda, computação de alto 

desempenho, computação distribuída, virtualização, 

aprendizagem estatística e análises preditivas; serviços 

de desenvolvimento de jogos multimédia electrónicos 

e interactivos; concepção de software de processa-

mento de imagem; fornecimento de uso temporário de 

software não descarregável para visualização 3D, mo-

delagem 3D e provisão de 3D; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável para melho-

rar o desempenho do computador, para a operação de 

circuitos integrados, de semicondutores, de conjuntos 

de chips e de microprocessadores de computador e 

para fins de jogos; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável para uso como interfaces 

de programação de aplicações (API); software como 

um serviço, especificamente fornecendo uma platafor-

ma de supercomputação e jogos baseada na nuvem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/26  Jamaica

N.º 81,805

[210]  N.º : N/181898

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181899

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181900

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182041

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

11 Q-10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182042

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

11 Q-10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182043

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

11 Q-10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182044

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

11 Q-10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182054

[220]  Data de pedido : 2021/04/28



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12371

[730]  Requerente : 

 Broaden Leisure Outlets Company Limited

  Endereço : 20 7

 7/F, Fuk Chiu Factory Building, 20 Bute Street, Mong 

Kok, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182055

[220]  Data de pedido : 2021/04/28

[730]  Requerente : 

 Broaden Leisure Outlets Company Limited

  Endereço : 20 7

 7/F, Fuk Chiu Factory Building, 20 Bute Street, Mong 

Kok, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理 理

理

易

理 行行 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182121

[220]  Data de pedido : 2021/04/30

[730]  Requerente : RIMOWA GmbH

  Endereço : Richard-Byrd-Strasse 13, D-50829 

Cologne, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cofres de viagem; malas de mão; sacos 

de viagem; sacos; pastas [maletas]; estojos para ma-

quilhagem, vazios; estojos de viagem [marroquinaria]; 

mochilas [com duas alças]; bolsas de trazer à cintura; 

sacos de viagem para sapatos; sacos de ginástica; sacos 

porta-fatos [para viagem]; sacos [invólucros, bolsas] 

em couro, para embalagem; sacos de desporto; sacos 

de mão; malinhas de mão; etiquetas para bagagem; 

etiquetas em couro; capas para malas; sacos para 

compras; chapéus-de-chuva; guarda-sol [sombrinhas]; 

sacos; sacos para cosméticos vendidos vazios; estojos 

de maquilhagem; sacos de toilette; sacos de viagem; 

mochilas [com duas alças]; sacos de equipamento [com 

formato cilíndrico]; sacos de viagem em plástico trans-

parente; sacos transparentes para cosméticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  União Euro-

peia N.º 018335889

[210]  N.º : N/182131

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : SANTA NATA LTD

  Endereço : 35 Ballards Lane, London, N3 1XW, 

UK

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182147

[220]  Data de pedido : 2021/04/30

[730]  Requerente : 

 SEVEN SIPS BEVERAGE

  Endereço : 

209 31650

 209, Jalan Pasir Puteh, Taman Taiping, 31650, Ipoh, 

Perak, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182175

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite o acesso, visualização, anotação armaze-

namento, edição, descarregamento, exibição, partilha, 

e distribuição de conteúdos em formato electrónico, 

imagens, áudio, vídeo, dados, informação e docu-

mentos através da internet ou outras redes de comu-

nicação; serviços de software como serviço (SAAS) 

apresentando software informático que permite o 

acesso, visualização, anotação, armazenamento, edi-

ção, descarregamento, exibição, partilha, e distribui-

ção de conteúdos em formato electrónico, imagens, 

áudio, vídeo, dados, informação e documentos através 

da internet ou outras redes de comunicação; provisão 

online de uso temporário de software informático não 

descarregável para o acesso, visualização, anotação, 

armazenamento, edição, descarregamento, exibição, 

parti lha, e distribuição de conteúdos em formato 

electrónico, imagens, áudio, vídeo, dados, informação 

e documentos através da internet ou outras redes de 

comunicação; provisão online de uso temporário de 

software informático não descarregável para a criação, 

edição, e impressão de documentos compostos por 

textos e gráficos com programas utilitários para uso 

dos mesmos; provisão de um sítio na web apresentan-

do software informático não descarregável para pro-

cessamento de textos e serviços relacionados; serviços 

informáticos, nomeadamente, hospedagem de insta-

lações em linha na web para o acesso, visualização, 

anotação, armazenamento, edição, descarregamento, 

exibição, partilha, e distribuição de conteúdos em 

formato electrónico, imagens, áudio, vídeo, dados, in-

formação e documentos através da internet ou outras 

redes de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/06  Jamaica

N.º 81,910

[210]  N.º : N/182176

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Afterpay Australia Pty Ltd

  Endereço : Level 5, 406 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático incluindo pro-

gramas de computador descarregáveis e software 

informático gravado; software informático incluindo 

programas de computador descarregáveis e software 

informático gravado para facilitar transacções finan-

ceiras; software informático incluindo programas de 

computador descarregáveis e software informático 

gravado para facilitar transferência de fundos; um 

sistema apresentando hardware de computador e 

software informático que permite a compra e venda 

electrónica de bens e serviços através da Internet ou 

outros dispositivos electrónicos, tais como tabletes, te-

lemóveis, terminais electrónicos e caixas automáticas 

(de dinheiro) (ATMs); cartões magnéticos codificados 

incluindo cartões de crédito, cartões de débito e car-

tões presente; cartões com chip eletrónico e cartões de 

circuitos integrados (smart cards); cartões codificados 

para uso relacionado com transferência electrónica de 

fundos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  Hong Kong, 

China N.º 305443308
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[210]  N.º : N/182178

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Afterpay Australia Pty Ltd

  Endereço : Level 5, 406 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software como serviço (SAAS); provi-

são online de uso temporário de software informático 

não descarregável para o processamento de pagamen-

tos electrónicos; provisão online de uso temporário de 

software informático não descarregável para controlar 

o acesso a e de comunicações com computadores e re-

des informáticas; alojamento de sítios web (web sites); 

criação, concepção e manutenção de índices baseados 

em websites com informações para terceiros (serviços 

de tecnologia de informação).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  Hong Kong, 

China N.º 305443308

[210]  N.º : N/182179

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Afterpay Australia Pty Ltd

  Endereço : Level 5, 406 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático incluindo pro-

gramas de computador descarregáveis e software 

informático gravado; software informático incluindo 

programas de computador descarregáveis e software 

informático gravado para facilitar transacções finan-

ceiras; software informático incluindo programas de 

computador descarregáveis e software informático 

gravado para facilitar transferência de fundos; um 

sistema apresentando hardware de computador e 

software informático que permite a compra e venda 

electrónica de bens e serviços através da Internet ou 

outros dispositivos electrónicos, tais como tabletes, te-

lemóveis, terminais electrónicos e caixas automáticas 

(de dinheiro) (ATMs); cartões magnéticos codificados 

incluindo cartões de crédito, cartões de débito e car-

tões presente; cartões com chip eletrónico e cartões de 

circuitos integrados (smart cards); cartões codificados 

para uso relacionado com transferência electrónica de 

fundos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  Hong Kong, 

China N.º 305443290

[210]  N.º : N/182181

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : Afterpay Australia Pty Ltd

  Endereço : Level 5, 406 Collins Street, Melbour-

ne, Victoria, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software como serviço (SAAS); provi-

são online de uso temporário de software informático 

não descarregável para o processamento de pagamen-

tos electrónicos; provisão online de uso temporário de 

software informático não descarregável para controlar 

o acesso a e de comunicações com computadores e re-

des informáticas; alojamento de sítios web (web sites); 

criação, concepção e manutenção de índices baseados 

em websites com informações para terceiros (serviços 

de tecnologia de informação).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/10  Hong Kong, 

China N.º 305443290

[210]  N.º : N/182192

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : 

 Valve Corporation

  Endereço : 10400 NE 4Th street, Suite 1400, Bel-

levue Washington 98004, Estados Unidos da América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Disponibilização de um espaço de 

mercado online para compradores e vendedores de 

produtos e serviços; promoção online de redes de 

computadores e de websites; fornecimento de informa-

ções comerciais através de um website; fornecimento 
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de espaço em websites para publicidade de produtos e 

serviços; aluguer de espaços publicitários online; ser-

viços informatizados de pesquisa de mercado; estudos 

de mercado via bases de dados informáticas; compila-

ção de informação numa base de dados informática; 

sistematização de informação numa base de dados 

informática; atualização e manutenção de dados em 

bases de dados informáticas; consultadoria em gestão 

de pessoal; aluguer de máquinas e aparelhos de escri-

tório; contabilidade; aluguer de máquinas de venda 

automáticas; angariação de patrocínios; aluguer de 

stands de vendas; serviços de venda a retalho de pre-

parações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e 

provisões médicas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/06  C h i na

N.º 51043381

[210]  N.º : N/182194

[220]  Data de pedido : 2021/05/04

[730]  Requerente : The Estate of Marilyn Monroe 

LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, NY 10018, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinho; bebidas alcoólicas (excepto 

cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182211

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

[730]  Requerente : MAJE

  Endereço : 2 rue de Marengo, 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário em couro e em 

imitação de couro; roupa interior; vestuário de des-

porto sem ser para mergulho; macacões (vestuário e 

roupa interior); casacos de malha; camisolas; camisas; 

t-shirts; cintos [vestuário]; cachecóis; gravatas; laços 

para o pescoço; xailes; tops (camisolas sem alças); 

coletes; saias; vestuário impermeável; sobretudos [ves-

tuário]; casacos; jaquetas [vestuário]; blusões; gabar-

dinas; parkas; fatos; suportes para vestuário [suspen-

sórios]; calças; calças de ganga; vestidos; fitas para ca-

beça [vestuário]; turbantes [vestuário]; echarpes; luvas 

[vestuário]; collants; meias; fatos de banho; roupões 

de banho; pijamas; camisolas de dormir; calções; ber-

mudas; sapatos, botas e pantufas; chapelaria; solidéus; 

bonés [chapéus]; chapéus; bodies [roupa interior]; cor-

petes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/05  União Euro-

peia N.º 018332231

[210]  N.º : N/182220

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

[730]  Requerente : JG INTERNATIONAL CON-

SULTING LIMITED

  Endereço : H401, PMQ, No 35 Aberdeen St, Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

 Tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/182270

[220]  Data de pedido : 2021/05/06

[730]  Requerente : Tom Tailor GmbH

  Endereço : Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Desodorizantes para uso pessoal; 

águas de toilette; preparações depilatórias; cera para 



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12375

depilar; cremes cosméticos; preparações cosméticas 

para o cuidado da pele; loções capilares; tintas para 

cabelos; preparações de lavagem capilar; laca para os 

cabelos; água-de-colónia; preparações cosméticas para 

o banho; lápis para uso cosmético; cosméticos; esto-

jos de cosmética; sombras para os olhos; batons para 

os lábios; loções para uso cosmético; maquilhagem; 

preparações para o cuidado das unhas; vernizes para 

as unhas; preparações para a ondulação dos cabelos; 

produtos de perfumaria; perfumes; preparações para 

barbear; sabão para a barba; loções pós-barba [after-

-shave]; preparações de limpeza para uso pessoal; más-

caras de beleza; sabão; preparações de protecção solar; 

pó para a maquilhagem; preparações de maquilhagem; 

champôs; sabonetes; rímel; dentífricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/09  Alemanha

N.º 30 2020 024 457.9

[210]  N.º : N/182271

[220]  Data de pedido : 2021/05/06

[730]  Requerente : Tom Tailor GmbH

  Endereço : Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Pastas de documentos, maletas; car-

teiras de bolso; maletas para documentos; caixas em 

couro ou em cartão-couro [couro artificial]; sacos de 

rede para compras; sacos para compras; coleiras para 

animais; peles; bolsas; sacos de mão; malas de viagem; 

armações para sacos de mão; estojos em couro para 

chapéus; carteiras para mapas; bolsas em malha metá-

lica; sacos de transporte de crianças; sacos porta-fatos 

[para viagem]; estojos para maquilhagem, sem conteú-

do; carteiras para cartões de crédito; tecidos de couro; 

imitações de couro; trelas em pele [couro]; couro ar-

tificial [cartão-couro]; cintas de couro; tiras de couro; 

porta-música; cofres de viagem; mochilas [com duas 

alças]; sacos para alpinistas; capas para chapéus-de-

-chuva; estojos para chaves [marroquinaria]; mochilas 

escolares para crianças; pastas para estudantes; tiras 

para tiracolo; bengalas-assentos; sacos de desporto; 

guarda-sol [sombrinhas]; bengalas; sacos com rodas; 

conjuntos de malas; sacolas; caixas de ferramentas em 

couro, vazios; sacos [invólucros, bolsas] em couro, para 

embalagem; chapéus de chuva; sets de viagem; sacos 

de viagem; couro [matérias em bruto ou semitrabalha-

das]; fios de couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/09  Alemanha

N.º 30 2020 024 457.9

[210]  N.º : N/182343

[220]  Data de pedido : 2021/05/07

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite o acesso, visualização, anotação armaze-

namento, edição, descarregamento, exibição, partilha, 

e distribuição de conteúdos em formato electrónico, 

imagens, áudio, vídeo, dados, informação e documen-

tos através da internet ou outras redes de comunica-

ção; serviços de software como serviço (SAAS) apre-

sentando software informático que permite o acesso, 

v isual ização, anotação, armazenamento, edição, 

descarregamento, exibição, partilha, e distribuição de 

conteúdos em formato electrónico, imagens, áudio, 

vídeo, dados, informação e documentos através da 

internet ou outras redes de comunicação; serviços de 

software como serviço (SAAS) apresentando software 

informático para apresentação de gráficos, nomeada-

mente, software para gerar, armazenar, extraviar, ma-

nipular e alterar textos e gráficos para uso em apresen-

tações; provisão online de uso temporário de software 

informático não descarregável para o acesso, visuali-

zação, anotação, armazenamento, edição, descarrega-

mento, exibição, partilha, e distribuição de conteúdos 

em formato electrónico, imagens, áudio, vídeo, dados, 

informação e documentos através da internet ou outras 

redes de comunicação; provisão online de uso tempo-

rário de software informático não descarregável para 

apresentação de gráficos, nomeadamente, software 
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para gerar, armazenar, extraviar, manipular e alterar 

textos e gráficos para uso em apresentações.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/11  Jamaica

N.º 81,945

[210]  N.º : N/182400

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : AUSTRALASIAN CONFE-

RENCE ASSOCIATION LIMITED

  Endereço : 148 Fox Valley Road, Wahroonga, 

New South Wales 2076, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais para pequeno-almoço; prepa-

rações à base de cereais; produtos de cereais; cereais 

processados; alimentos consistindo principalmente de 

cereais; aperitivos à base de cereais; extractos de ce-

reais para alimentos e para uso como aromatizante de 

alimentos; alimentos à base de cereais contendo nozes; 

bebidas à base de cereais sendo alimentos à base de 

cereais; preparações à base de cereais com proteína 

e/ou vitaminas e/ou minerais adicionados, nesta classe; 

barras energéticas e aperitivos à base de cereais; flocos 

de milho; muesli; aperitivos à base de muesli; flocos 

de aveia; aperitivos à base de aveia; aperitivos à base 

de trigo; produtos aperitivos feitos de farinha de soja; 

grãos e produtos de grãos; farinha; pão; pão ralado; 

pastelaria e produtos de pastelaria; bolachas; biscoi-

tos; bolachas de água e sal; bolos; preparações para 

fazer bolos; levedura; produtos de levedura; extractos 

de levedura; pastas de levedura; arroz e produtos de 

arroz; bolos de arroz; aperitivos à base de arroz; refei-

ções preparadas à base de arroz; farinha e molho de 

soja; aperitivos de milho; leite-creme; leite creme em 

pó; molho (gravy) de carne; extracto de malte para ali-

mentos; temperos sem ser óleos essenciais; aromas sem 

ser óleos essenciais; aromas para bebidas sem ser óleos 

essenciais; condimentos; extractos de trigo maltados; 

alimentos farináceos; pastas de alimentos farináceos; 

ervas preservadas; pasta de feijão de soja; massas; pro-

dutos à base de massa; refeições preparadas à base de 

massa; ravioli; lasanha; massa instantânea; refeições 

à base de massa instantânea; semolina; sagú; tapioca; 

molhos para saladas; tartes (empadas); pizas; alimen-

tos preparados consistindo predominantemente de 

arroz, massa ou massa instantânea; refeições vegeta-

rianas consistindo predominantemente de arroz, pasta 

ou massa instantânea; pasta de amêndoas; refeição de 

feijão; matérias ligantes para salsichas; amido para a 

alimentação; baunilha e substitutos de baunilha; coulis 

(molhos) de frutas; molhos (nesta classe); fermento em 

pó; sal; noz mostarda; vinagre; molhos (condimentos); 

especiarias; pastas de especiarias; chutneys (condi-

mentos) e relishes (condimentos); maionese; aioli; puré 

de alho; marinadas e misturas para marinadas; gelo; 

gelos comestíveis; gelados; produtos de gelados à base 

de soja; confeitos congelados; iogurte congelado; arti-

gos de confeitaria; chocolate; sobremesas de chocolate; 

pudins de sobremesa; soufflés de sobremesa; sobreme-

sas de muesli; sobremesas de gelado; misturas de pu-

dins de sobremesa instantâneos; mel; melaço; xarope 

de melaço; açúcar; adoçantes naturais; café; bêbedas 

à base de café; substitutos de café; café artificial; chá; 

bebidas à base de chá; kombucha; substitutos de chá; 

chá artificial; cacau; bebidas à base de cacau; substitu-

tos de cacau; cacau artificial; bebidas à base de choco-

late; bebidas de ervas sem ser para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

branco.

[210]  N.º : N/182401

[220]  Data de pedido : 2021/05/10

[730]  Requerente : AUSTRALASIAN CONFE-

RENCE ASSOCIATION LIMITED

  Endereço : 148 Fox Valley Road, Wahroonga, 

New South Wales 2076, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas; bebidas não 

alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaro-

pes e outras preparações para fazer bebidas; bebidas à 

base de soja sem ser substituto de leite; bebidas à base 

de arroz sem ser substituto de leite; bebidas à base de 

nozes sem ser substituto de leite; bebidas isotónicas; 

bebidas de frutos (smoothies).



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12377

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro, azul claro e 

branco.

[210]  N.º : N/182454

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços de provedor de serviços de 

aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite o acesso, visualização, anotação armaze-

namento, edição, descarregamento, exibição, partilha, 

e distribuição de conteúdos em formato electrónico, 

imagens, áudio, vídeo, dados, informação e docu-

mentos através da internet ou outras redes de comu-

nicação; serviços de software como serviço (SAAS) 

apresentando software informático que permite o 

acesso, visualização, anotação, armazenamento, edi-

ção, descarregamento, exibição, partilha, e distribui-

ção de conteúdos em formato electrónico, imagens, 

áudio, vídeo, dados, informação e documentos através 

da internet ou outras redes de comunicação; serviços 

de software como serviço (SAAS) apresentando soft-

ware informático para criar folhas de cálculo, tabelas, 

gráficos e quadros, e para organizar e analisar dados; 

provisão online de uso temporário de software infor-

mático não descarregável para o acesso, visualização, 

anotação, armazenamento, edição, descarregamento, 

exibição, partilha, e distribuição de conteúdos em 

formato electrónico, imagens, áudio, vídeo, dados, in-

formação e documentos através da internet ou outras 

redes de comunicação; provisão online de uso tempo-

rário de software informático não descarregável para 

criar folhas de cálculo, tabelas, gráficos e quadros, e 

para organizar e analisar dados; serviços informáti-

cos, nomeadamente, hospedagem de instalações em 

linha na web para o acesso, visualização, anotação, 

armazenamento, edição, descarregamento, exibição, 

partilha, e distribuição de conteúdos em formato elec-

trónico, imagens, áudio, vídeo, dados, informação e 

documentos através da internet ou outras redes de co-

municação; serviços de software como serviço (SAAS) 

apresentando software informático; fornecimento de 

software em linha não descarregável.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/11  Jamaica

N.º 81946

[210]  N.º : N/182457

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : Midlands Nutrition Limited

  Endereço : 54 Cass Street, Ashburton 7700, New 

Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Nova Zelân-

dia N.º 1167293

[210]  N.º : N/182458

[220]  Data de pedido : 2021/05/11

[730]  Requerente : Midlands Nutrition Limited

  Endereço : 54 Cass Street, Ashburton 7700, New 

Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 林
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Nova Zelân-

dia N.º 1167293

[210]  N.º : N/182560

[220]  Data de pedido : 2021/05/12

[730]  Requerente : 

 Chimelong International Investment Company Limi-

ted

  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 : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182568

[220]  Data de pedido : 2021/05/12

[730]  Requerente : 

 Chimelong International Investment Company Limi-

ted

  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 : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182579

[220]  Data de pedido : 2021/05/12

[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; software infor-

mático descarregável usado no desenvolvimento de 

outros softwares de aplicações; software informático 

descarregável usado na criação, desenvolvimento, ge-

ração, exibição, e impressão de interfaces de utilizador 

de software de computador, menus, barras de ferra-

mentas, barras de navegação, e gráficos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, verde e preto.

[300]  Prioridade : 2020/11/12  Jamaica

N.º 81963

[210]  N.º : N/182640

[220]  Data de pedido : 2021/05/13

[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; software para o 

desenvolvimento de programas informáticos; software 

informático usado no desenvolvimento de outros soft-

wares.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/13  Jamaica

N.º 81964

[210]  N.º : N/182671

[220]  Data de pedido : 2021/05/14

[730]  Requerente : Marubeni Corporation

  Endereço : 4-2, Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo 100-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes; sabonetes para cuidados do 

corpo; champôs; cosméticos; condicionadores de ca-

belo; cremes para o corpo; cremes, loções e géis hidra-

tantes; preparados cosméticos para protecção solar; 

cremes e loções de bloqueio ultraviolete (cosméticos); 

preparados para banho, sem ser para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul, verde, vermelho e 

amarelo.

[210]  N.º : N/182699

[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 : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; cosméticos; 

perfumes; águas de colónia; óleo de rosas; maqui-

lhagem; lápis para as sobrancelhas; máscara [rímel]; 

batons para os lábios; preparações depilatórias; óleos 

essenciais para uso pessoal; espumas de banho; cremes 

de banho; loções para depois de barbear; cremes de 

beleza; cremes de dia; loções para a pele; delineador 

líquido para os olhos; leites de limpeza; produtos e tra-

tamentos para o cabelo; cremes para o cabelo; colónias 

pós-barba; loções pós-barba [ after-shave ]; desodo-

rizantes e antitranspirantes para uso pessoal; sabão; 

sabão para a barba; óleos de banho; sais para banho 

para fins cosméticos; sabonetes para a higiene pessoal; 

sabonetes para duche; creme de barbear; creme para as 

mãos; loções para uso cosmético e de higiene pessoal; 

leites corporais; preparações cosméticas adelgaçantes; 

óleos para bronzeamento solar; leites solares; loções 

de proteção solar [para uso cosmético]; pó de talco 

para toilette; toalhetes impregnados de loções cosmé-

ticas; cotonetes para a limpeza dos ouvidos; algodão 

para uso cosmético; pó de arroz; desmaquilhantes 

para os olhos; loções de limpeza; champôs; óleo para 

amaciar o cabelo; hena [pintura cosmética]; loções 

capilares; laca para o cabelo; descolorantes para os 

cabelos; vernizes para as unhas; estojos de cosmética; 

dentífricos; preparações para a lavagem, em especial 

preparações detergentes, para dar brilho, para limpar 

e abrasivas; detergentes para branquear e para a la-

vagem; pomadas e graxas para botas e sapatos; tudo 

incluído na Classe 3.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182701

[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 : 14

[511]  Produtos : Relógios; relógios de pêndulo; pedras 

preciosas; brincos; caixas em metais preciosos; botões 

de punho; pulseiras; relógios de pulso; cronógrafos e 

cronómetros; gemas em estado bruto; diamantes; jóias 

em coral; esmeraldas; safiras; rubis; opalas; topázios; 

águas-marinhas; anéis [joalharia]; colares [joalharia]; 

alfinetes ornamentais em metais preciosos; ornamen-

tos em metais preciosos para calçado; pérolas; guarda-

-jóias em metais preciosos; alfinetes-de-peito [broches]; 

alfinetes; clipes para gravatas; correias para relógios; 

tudo incluído na Classe 14.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182775

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : 

 UWAKAI PEARL CORP.

  Endereço : 798-0016

2 3 20

 2-3-20, WareinaKamachi, UwaJima-Shi, Ehime, 798- 

-0016, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 14

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182779

[220]  Data de pedido : 2021/05/17

[730]  Requerente : Società Agricola 47 Anno Domi-

ni, Società Semplice

  Endereço : Via Treviso mare 2, 31056, Roncade 

(Treviso), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos; cocktails; whisky; l icores; 

aguardente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182850

[220]  Data de pedido : 2021/05/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159 3

1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182899

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182900

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182901

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182902

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182904

[220]  Data de pedido : 2021/05/20

[730]  Requerente : thyssenkrupp AG

  Endereço : ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[AcaaS] [SaaS]

[AcaaS]

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183041

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : Argenx B.V.

  Endereço : Industriepark Zwijnaarde 7, B-9052 

Zwijnaarde, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para uso hu-

mano; preparações e composições farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183042

[220]  Data de pedido : 2021/05/21

[730]  Requerente : Argenx B.V.

  Endereço : Industriepark Zwijnaarde 7, B-9052 

Zwijnaarde, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para uso hu-

mano; preparações e composições farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183072

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Sacos do bebé (ninhos para camas de 

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,687

[210]  N.º : N/183073

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calças de bebé, macacões de bebé, 

cuecas de bebé, enxovais de roupa, tops para bebé; 

roupões de banho; camisolas; casacos de lã; camisas; 

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

vestidos; chapéus, chapéus para recém-nascidos, be-

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de 

lazer e robes; vestuário para homem, senhora e crian-

ça, nomeadamente, suéteres, pulôveres com capuz, 

ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; cuecas; calças; 

parkas; pulôveres; robes; macacões; sandálias e sapa-

tos de praia; sarongues; lenços de cabeça ou pescoço; 

xales; camisas, camisas para recém-nascidos, bebés, 

crianças pequenas e crianças, calções; chinelos; blusas; 

calças de fato de treino; camisetas; tops como vestu-

ário; cobertores vestíveis sob a forma de cobertores 

com mangas; faixas para vestir; camisolas com capuz e 

cardigans com fecho de correr.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,687

[210]  N.º : N/183074

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja retalhista em linha de 

artigos de vestuário e artigos domésticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,687

[210]  N.º : N/183076

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Sacos do bebé (ninhos para camas de 

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,707

[210]  N.º : N/183077

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calças de bebé, macacões de bebé, 

cuecas de bebé, enxovais de roupa, tops para bebé; 

roupões de banho; camisolas; casacos de lã; camisas; 

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

vestidos; chapéus, chapéus para recém-nascidos, be-

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de 
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lazer e robes; vestuário para homem, senhora e crian-

ça, nomeadamente, suéteres, pulôveres com capuz, 

ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; cuecas; calças; 

parkas; pulôveres; robes; macacões; sandálias e sapa-

tos de praia; sarongues; lenços de cabeça ou pescoço; 

xales; camisas, camisas para recém-nascidos, bebés, 

crianças pequenas e crianças, calções; chinelos; blusas; 

calças de fato de treino; camisetas; tops como vestu-

ário; cobertores vestíveis sob a forma de cobertores 

com mangas; faixas para vestir; camisolas com capuz e 

cardigans com fecho de correr.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,707

[210]  N.º : N/183078

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja retalhista em linha de 

artigos de vestuário e artigos domésticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/336,707

[210]  N.º : N/183079

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Prestação de serviços de programas de 

fidelização de clientes com vantagens e recompensas 

sob a forma de descontos, acessos exclusivos e pré-vi-

sualização de produtos nas áreas do vestuário, artigos 

para animais de estimação e artigos domésticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/341,761

[210]  N.º : N/183099

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51 A

207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183100

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51 A

207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183101

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51 A

207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183102

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51 A

207

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183104

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : 

 Manda Fermentation Co., Ltd.

  Endereço : 722-2192 

5800-95

 5800-95, Innoshima Shigei-cho, Onomichi-shi, Hiro-

shima, 722-2192, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos para consu-

mo humano; bebidas dietéticas adaptadas para fins 

medicinais; alimentos dietéticos adaptados para fins 

medicinais; suplementos dietéticos para animais; pre-

parações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183105

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Palmerston Limited

  Endereço : 1st Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Redes de telecomunicações; servido-

res, marcadores, placas e encaminhadores de rede; 

aparelhos de gestão (controlo) de redes; equipamentos 

de telecomunicações; aparelhos e instrumentos de 

telecomunicações; instalações de aquisição de dados; 

dispositivos móveis, nomeadamente, telefones inte-

ligentes (smartphones), computadores tablets e reló-

gios inteligentes; conjuntos portáteis (auscultadores) 

para telemóveis; software informático e aparelhos de 

telecomunicações (incluindo modems) para permitir 

a ligação à bases de dados e à internet; hardware e 

software informáticos de telecomunicações digitais 

sem fios; software e programas informáticos para uso 

em telecomunicações e redes de telecomunicações; 

programas informáticos e software informático para 

gestão de documentos para uso em telecomunicações e 

redes de telecomunicações; hardware informático para 

uso relacionado com telecomunicações e redes de tele-

comunicações e hardware de telecomunicações; redes 

de comunicações; software operacional para servido-

res de acesso à rede; software informático e hardware 

de rede para a facilitação de comunicações multimédia 

interactivas; software informático e publicações em 

formato electrónico fornecidos online a partir de ba-

ses de dados ou de recursos fornecidos na internet (in-

cluindo sítios de web); dados descarregáveis incluindo 

publicações e software para uso em telecomunicações 

e redes de telecomunicações; programas informáticos 

para edição digital, impressão, imagem e armazena-

mento, manipulação, transferência e recuperação de 

documentos electrónicos para uso relacionado com te-

lecomunicações e redes de telecomunicações; nenhum 

dos produtos atrás referidos relacionado com infor-

mações de negócios, treinamento de negócios, redes 

de negócios, cursos de desenvolvimento profissional, 

eventos de desenvolvimento profissional e definição de 

padrões para governança corporativa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  União Euro-

peia N.º 018465388

[210]  N.º : N/183109

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Palmerston Limited

  Endereço : 1st Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Licenciamento de software informáti-

co, programas de tecnologia e informáticos; licencia-

mento de sistema de comunicação sem fios; todos os 
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serviços atrás referidos relacionados com a exploração 

de redes de telecomunicações; nenhum dos serviços 

atrás referidos relacionados com informações de negó-

cios, formação empresarial, redes empresariais, cursos 

de desenvolvimento profissional, eventos de desenvol-

vimento profissional e definição de normas para gover-

nação corporativa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  União Euro-

peia N.º 018465388

[210]  N.º : N/183110

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Palmerston Limited

  Endereço : 1st Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Redes de telecomunicações; servido-

res, marcadores, placas e encaminhadores de rede; 

aparelhos de gestão (controlo) de redes; equipamentos 

de telecomunicações; aparelhos e instrumentos de 

telecomunicações; instalações de aquisição de dados; 

dispositivos móveis, nomeadamente, telefones inte-

ligentes (smartphones), computadores tablets e reló-

gios inteligentes; conjuntos portáteis (auscultadores) 

para telemóveis; software informático e aparelhos de 

telecomunicações (incluindo modems) para permitir 

a ligação à bases de dados e à internet; hardware e 

software informáticos de telecomunicações digitais 

sem fios; software e programas informáticos para uso 

em telecomunicações e redes de telecomunicações; 

programas informáticos e software informático para 

gestão de documentos para uso em telecomunicações e 

redes de telecomunicações; hardware informático para 

uso relacionado com telecomunicações e redes de tele-

comunicações e hardware de telecomunicações; redes 

de comunicações; software operacional para servido-

res de acesso à rede; software informático e hardware 

de rede para a facilitação de comunicações multimédia 

interactivas; software informático e publicações em 

formato electrónico fornecidos online a partir de ba-

ses de dados ou de recursos fornecidos na internet (in-

cluindo sítios de web); dados descarregáveis incluindo 

publicações e software para uso em telecomunicações 

e redes de telecomunicações; programas informáticos 

para edição digital, impressão, imagem e armazena-

mento, manipulação, transferência e recuperação de 

documentos electrónicos para uso relacionado com te-

lecomunicações e redes de telecomunicações; nenhum 

dos produtos atrás referidos relacionado com infor-

mações de negócios, treinamento de negócios, redes 

de negócios, cursos de desenvolvimento profissional, 

eventos de desenvolvimento profissional e definição de 

padrões para governança corporativa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  União Euro-

peia N.º 018465389

[210]  N.º : N/183114

[220]  Data de pedido : 2021/05/24

[730]  Requerente : Palmerston Limited

  Endereço : 1st Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Licenciamento de software informáti-

co, programas de tecnologia e informáticos; licencia-

mento de sistema de comunicação sem fios; todos os 

serviços atrás referidos relacionados com a exploração 

de redes de telecomunicações; nenhum dos serviços 

atrás referidos relacionados com informações de negó-

cios, formação empresarial, redes empresariais, cursos 

de desenvolvimento profissional, eventos de desenvol-

vimento profissional e definição de normas para gover-

nação corporativa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  União Euro-

peia N.º 018465389

[210]  N.º : N/183137

[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 : 31
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[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183153

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : Kyowa Kirin Co., Ltd.

  Endereço : 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/05/19  Japão

N.º 2021-060993

[210]  N.º : N/183154

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : Yokai Inc.

  Endereço : 9229 Queens Blvd, CU 12, Rego Park, 

NY 11374, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; diaman-

tes; jóias; pedras preciosas; pedras semi-preciosas; pé-

rolas [joalharia]; objectos de arte em metais preciosos; 

jóias em âmbar amarelo; relógios de pulso; caixas para 

jóias; strass [bijuteria]; lingotes de metais preciosos; 

diamantes lapidados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183166

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : Ypnosia Fashion Staub

  Endereço : Gehrenholz 5h, CH- 8055 Zurich, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183167

[220]  Data de pedido : 2021/05/25

[730]  Requerente : Ypnosia Fashion Staub

  Endereço : Gehrenholz 5h, CH- 8055 Zurich, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183210

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : SIM
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AT M

USB

X

3D USB

擕

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/11/27  China

N.º 51650163

[210]  N.º : N/183233

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[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 : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

vendas a retalho e lojas de vendas a retalho on-line; 

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-

ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 

electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demostração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outros redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

para textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo 

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 
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textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

serviços de consultoria nas áreas de recursos huma-

nos; arranjo e condução de conferências comerciais e 

de negócios e trocas comerciais, espectáculos e expo-

sições; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  Jamaica

N.º 82179

[210]  N.º : N/183234

[220]  Data de pedido : 2021/05/26

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviço de tran-

sacções financeiras; aconselhamento financeiro, con-

sultoria financeira, gestão financeira, pesquisa finan-

ceira, planeamento financeiro e informação financeira; 

aconselhamento sobre investimentos, consultoria, 

gestão, administração, pesquisa e informação sobre in-

vestimentos; serviços de transacção de títulos; serviços 

de investimento em fundos de investimento (geridos 

por sociedade financeira especializada) e em fundos 

especulativos; serviços bancários; troca de moeda e 

serviços de câmbio; serviços de pagamento de contas; 

provisão de transacções comerciais seguras; serviços 

de transferência e pagamento electrónicos de fundos; 

emissão de cartões de crédito, cartões de débito e car-

tões de valor armazenado; autorização de pagamento, 

verificação, e serviços de processamento de transac-

ções de cartões de crédito, cartões de débito e cartões 

de valor armazenado; serviços de subscrições de se-

guros de vida, de saúde, de propriedades e de aciden-

tes pessoais; serviços de administração de planos de 

saúde; agências de seguros, informação e consultoria; 

serviços de consultoria no domínio da remuneração 

e benefícios dos empregados, planos de pensões e de 

reforma, planos de participação/partilha nos lucros, e 

planos de compra de acções; serviços de corretagem 

imobiliária; serviços de imobiliário e hipoteca; colec-

tas de beneficência; concessão de bolsas de estudo; 

serviços de garantia; serviços de subscrições a progra-

mas de garantia de produtos; provisão de garantia de 

produtos; serviços de administração de reclamações 

de garantias de produtos; avaliação de custos de repa-

ração de artigos de consumo; provisão de contractos 

de seguros de serviços a artigos de consumo; subscri-

ções a seguros de protecção antirroubo e danificação 

de produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  Jamaica

N.º 82179

[210]  N.º : N/183249

[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 : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183274

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : First Sentier Investors (Australia) 

Services Pty Ltd

  Endereço : Level 5, Tower Three, International 

Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo 

NSW 2000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Negócios financeiros; negócios mone-

tários; serviços de investimento; serviços de gestão 
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de fortunas; serviços de gestão de fundos; gestão de 

activos financeiros; gestão de carteiras de investimen-

to, propriedades, acções e fundos de investimento 

hipotecários; serviços de aposentadoria; serviços de 

pensões; administração e gestão de planos, fundos e 

regimes de pensões e aposentadorias e pensões; plane-

amento financeiro; conselho financeiro; planeamento 

de investimentos; dica de investimento; planejamento 

financeiro tributário; prestação de assessoria fiscal fi-

nanceira; serviços fiduciários; serviços de corretagem 

de acções; serviços de investimento imobiliário; segu-

ro; serviços de seguros pessoais; serviços de seguros de 

vida e seguros de vida; seguro de invalidez; seguro de 

protecção de renda; seguro de continuidade de salário; 

subscrição de seguros; serviços bancários; investimen-

to bancário; serviços bancários eletrónicos; serviços 

de pagamento electrónico; operações bancárias atra-

vés da Internet (Internet banking); fornecimento de 

dinheiro e outras facilidades de crédito e empréstimo; 

empréstimos financeiros; empréstimos hipotecários; 

refinanciamento de empréstimos; empréstimo de mar-

gem; emissão de vouchers ou fichas de valor relaciona-

dos com o fornecimento de benefícios para programas 

de fidelização e recompensa de clientes; serviços imo-

biliários, incluindo aquisição e gestão para investimen-

tos e leasing; serviços de investimento para empresas; 

fornecimento de serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás men-

cionados; incluindo todos os serviços acima menciona-

dos fornecidos online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183275

[220]  Data de pedido : 2021/05/27

[730]  Requerente : First Sentier Investors (Australia) 

Services Pty Ltd

  Endereço : Level 5, Tower Three, International 

Towers Sydney, 300 Barangaroo Avenue, Barangaroo 

NSW 2000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Negócios financeiros; negócios mone-

tários; serviços de investimento; serviços de gestão 

de fortunas; serviços de gestão de fundos; gestão de 

activos financeiros; gestão de carteiras de investimen-

to, propriedades, acções e fundos de investimento 

hipotecários; serviços de aposentadoria; serviços de 

pensões; administração e gestão de planos, fundos e 

regimes de pensões e aposentadorias e pensões; plane-

amento financeiro; conselho financeiro; planeamento 

de investimentos; dica de investimento; planejamento 

financeiro tributário; prestação de assessoria fiscal fi-

nanceira; serviços fiduciários; serviços de corretagem 

de acções; serviços de investimento imobiliário; segu-

ro; serviços de seguros pessoais; serviços de seguros de 

vida e seguros de vida; seguro de invalidez; seguro de 

protecção de renda; seguro de continuidade de salário; 

subscrição de seguros; serviços bancários; investimen-

to bancário; serviços bancários eletrónicos; serviços 

de pagamento electrónico; operações bancárias atra-

vés da Internet (Internet banking); fornecimento de 

dinheiro e outras facilidades de crédito e empréstimo; 

empréstimos financeiros; empréstimos hipotecários; 

refinanciamento de empréstimos; empréstimo de mar-

gem; emissão de vouchers ou fichas de valor relaciona-

dos com o fornecimento de benefícios para programas 

de fidelização e recompensa de clientes; serviços imo-

biliários, incluindo aquisição e gestão para investimen-

tos e leasing; serviços de investimento para empresas; 

fornecimento de serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás men-

cionados; incluindo todos os serviços acima menciona-

dos fornecidos online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183326

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : LACRAMIOARA  PURAVU 

HOULIHAN

  Endereço : Threewood Christchurch Road Virgi-

nia Water Surrey Gu254QB UK

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183327

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : LACRAMIOARA  PURAVU 

HOULIHAN

  Endereço : Threewood Christchurch Road Virgi-

nia Water Surrey Gu254QB UK

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183333

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : G. & G. S.r.l.

  Endereço : Via C.A., Pizzardi 50 - 40138 Bolog-

na, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Cobertores; cobertores de cama; man-

tas para piqueniques; mantas de viagem; cobertores 

para uso ao ar livre; mantas para sofás; cobertores 

para crianças; cobertores para animais domésticos; 

mantas de lã; cobertores de algodão; mantas de seda; 

capas para edredões; cobertas para cama; roupa para 

uso doméstico; roupa de cama e cobertores; roupa 

para uso doméstico; artigos de tecido para cozinha; 

roupa de banho; roupa de mesa; artigos têxteis para o 

lar; têxteis; tecidos para vestuário; tecidos tricotados; 

tecidos em lã; tecidos em caxemira; seda [tecidos]; te-

cidos em algodão; tecidos em linho; tecidos de fibras 

naturais, sem ser para isolamento; tecidos para deco-

rar espaços interiores; artigos de feltro à peça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183336

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : G. & G. S.r.l.

  Endereço : Via C.A., Pizzardi 50 - 40138 Bolog-

na, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Cobertores; cobertores de cama; man-

tas para piqueniques; mantas de viagem; cobertores 

para uso ao ar livre; mantas para sofás; cobertores 

para crianças; cobertores para animais domésticos; 

mantas de lã; cobertores de algodão; mantas de seda; 

capas para edredões; cobertas para cama; roupa para 

uso doméstico; roupa de cama e cobertores; roupa 

para uso doméstico; artigos de tecido para cozinha; 

roupa de banho; roupa de mesa; artigos têxteis para o 

lar; têxteis; tecidos para vestuário; tecidos tricotados; 

tecidos em lã; tecidos em caxemira; seda [tecidos]; 

tecidos em algodão; tecidos em linho; tecidos de fibras 

naturais, sem ser para isolamento; tecidos para deco-

rar espaços interiores; artigos de feltro à peça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183338

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : Strides Global Consumer Health-

care Limited

  Endereço : Unit 4, Metro Centre, Dwight Road, 

Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 9SS, Rei-

no Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Pasta de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183339

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : Strides Global Consumer Health-

care Limited

  Endereço : Unit 4, Metro Centre, Dwight Road, 

Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 9SS, Rei-

no Unido

  Nacionalidade :  Britânica
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicação oral / suplementos dietéti-

cos para o tratamento de inflamação, dor, indigestão, 

gastrointestinal, irregularidades do sono e / ou distúr-

bios do sono; agentes de administração de fármacos 

que constituídos por compostos sob a forma de com-

primidos, cápsulas e líquidos em suspensão oral para 

a administração e entrega oral de medicamentos a 

humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183340

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : Strides Global Consumer Health-

care Limited

  Endereço : Unit 4, Metro Centre, Dwight Road, 

Tolpits Lane, Watford, Hertfordshire, WD18 9SS, Rei-

no Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicação oral / suplementos dietéti-

cos para o tratamento de inflamação, dor, indigestão, 

gastrointestinal, irregularidades do sono e / ou distúr-

bios do sono; agentes de administração de fármacos 

que constituídos por compostos sob a forma de com-

primidos, cápsulas e líquidos em suspensão oral para 

a administração e entrega oral de medicamentos a 

humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183343

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : MAN Marken GmbH

  Endereço : Dachauer Straße 641 80995 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos usados na indústria 

e na ciência, bem como na agricultura, horticultura e 

silvicultura, em particular, produtos químicos para a 

purificação de gases de escape em processos químicos, 

como aditivos químicos para combustíveis líquidos 

para a melhoria do desempenho de combustão e emis-

são de gases de escape em motores de combustão, para 

a redução das emissões de escape nos gases de escape 

dos motores de combustão; aditivos químicos para o 

tratamento de gases de escape de motores de com-

bustão; óleos para travões; estabilizadores para óleos; 

óleos para suspensões hidráulicas; aditivos químicos 

para óleos; óleos para circuitos hidráulicos; óleos para 

amortecedores hidráulicos; estabilizadores [aditivos 

químicos] para óleos; aditivos (químicos) para óleos 

industriais; produtos químicos na forma de óleos so-

lúveis em água; catalisadores químicos para uso na 

purificação de gás de síntese e olefinas; refrigerantes 

de motor; anticongelantes; aditivos químicos para pro-

tecção contra congelamento; aditivos químicos usados 

como mistura anticongelante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183344

[220]  Data de pedido : 2021/05/28

[730]  Requerente : MAN Marken GmbH

  Endereço : Dachauer Straße 641 80995 Munich, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Combustíveis e lubrificantes para mo-

tores de combustão em veículos terrestres, bem como 

em veículos ferroviários e embarcações; óleos e graxas 

industriais; composições para absorver, molhar e ligar 

poeiras; combustíveis (incluindo álcool para motores) 

e iluminantes; aditivos não químicos para combustí-

veis de motor; óleos para automóveis; óleos e graxas 

lubrificantes; óleos industriais; óleos para os diferen-

ciais de transmissão de automóveis; óleos para tem-

perar metais; aditivos não químicos para óleos; óleos 

de desmoldagem; óleos e graxas industriais; agentes 

de libertação sob a forma de óleos; lubrificantes sob a 

forma de óleos; óleos técnicos para processamento de 

metais; óleos industriais para a lubrificação de super-

fícies; óleos para tratamento térmico de metais; óleos 

para a transmissão hidrodinâmica de veículos; produ-

tos impermeabilizantes sob a forma de óleos para sis-

temas de ignição de automóveis; fluidos sob a forma de 

óleos para trabalhar metais; óleos não minerais para 
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uso industrial [sem ser para combustível]; aditivos não 

químicos para fluidos de trabalho orgânicos que ac-

tuem como modificadores das características do fluxo; 

óleos e graxas minerais para uso industrial [sem ser 

para combustível].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183357

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Seed Co., Ltd.

  Endereço : 40-2 Hongo 2-Chome, Bunkyo-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183386

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[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 : Computadores; hardware de computa-

dores; computadores portáteis; computadores de table-

te; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; te-

lefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos 

de comunicação sem fios para transmissão de voz, da-

dos, imagens, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; 

aparelhos de comunicação para redes; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar 

acesso à Internet e para o envio, recepção e armazena-

mento de chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; hardware de computador utilizá-

vel; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capa-

zes de proporcionar acesso à internet para enviar, re-

ceber e armazenar chamadas telefónicas, correio elec-

trónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; 

óculos inteligentes; anéis inteligentes, rastreadores uti-

lizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumen-

tos de medição); leitores de livros electrónicos; soft-

ware de computador; software informático para uso 

em revisão, armazenamento, organização, e leitura de 

conteúdos áudio e vídeo; software informático para 

uso em organização, transmissão, manipulação, repro-

dução, processamento, difusão, leitura e revisão de áu-

dio, vídeo, imagens e outros conteúdos multimédia em 

dispositivos electrónicos digitais; software para o de-

senvolvimento de programas informáticos; software de 

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multi-

média pré-gravado descarregável; webcasts e podcasts 

descarregáveis apresentando programas de áudio, ví-

deo, e outras transmissões multimédia descarregáveis 

em áreas de música, televisão, filmes, livros, notícias, 

concertos, rádio, desporto, jogos, eventos culturais, e 

programas educacionais e relacionados com entreteni-

mento; áudio, vídeo e ficheiros multimédia digitais 

descarregáveis e gravações apresentando música, tele-

visão, filmes, livros, notícias, concertos, rádio, despor-

to, jogos, eventos culturais, e programas educacionais 

e relacionados com entretenimento; dispositivos peri-

féricos de computador; dispositivos periféricos para 

computador, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

boxes), e leitores e gravadores de áudio e vídeo; perifé-

ricos de computador utilizáveis para uso com compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, auriculares, auscultadores, televisões, codifica-

dores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de 

identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para 

gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para 

medição da pressão; indicadores de pressão; monito-

res, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e 

fones de ouvido para uso com computadores, telefones 

inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, disposi-

tivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodi-

ficadores (set-top boxes), e leitores e gravadores de áu-

dio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares 

de realidade virtual e aumentada; óculos 3D; óculos; 

óculos de sol; lentes para óculos; vidro óptico; artigos 

ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; 

flashes para máquinas fotográficas; teclados, ratos, al-

mofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e 

discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 
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sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de 

áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; 

aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de 

voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; 

televisores e ecrãs de televisão; codificadores / desco-

dificadores (set-top boxes); rádios; transmissores e re-

ceptores de rádio; interfaces de usuário para computa-

dores de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, no-

meadamente painéis de controle electrónicos, monito-

res, telas sensíveis ao toque/ ecrãs tácteis (touchscreens), 

controles remotos, estações de acoplamento, conecto-

res, interruptores e controles activados por voz; apare-

lhos de sistemas de posicionamento global (GPS); ins-

trumentos de navegação; aparelhos de navegação para 

veículos [computadores a bordo dos veículos]; apare-

lhos de controlo remoto para controlar computadores, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositi-

vos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, ócu-

los inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e 

gravadores de áudio e vídeo, televisões, codificadores / 

descodificadores (set-top boxes), altifalantes, amplifi-

cadores, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de 

entretenimento; dispositivos utilizáveis para controlar 

computadores, telefones móveis, dispositivos electró-

nicos móveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de áu-

dio e vídeo, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), altifalantes, amplificadores, sistemas 

teatrais domésticos, e sistemas de entretenimento; 

aparelhos para armazenamento de dados; chips de 

computador; baterias; carregadores de bateria; conec-

tores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acoplado-

res, estações de acoplamento e adaptadores eléctricos 

e electrónicos para computadores, telefones móveis, 

computadores portáteis, periféricos de computadores, 

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electró-

nicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

tes, auriculares, auscultadores, leitores e gravadores de 

áudio e vídeo, televisões, e codificadores / descodifica-

dores (set-top boxes); telas interativas sensíveis ao to-

que; interfaces para computadores, monitores de com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligen-

tes, óculos inteligentes, televisões, codificadores / des-

codificadores (set-top boxes), e leitores e gravadores 

de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a moni-

tores de computador, monitores de telemóveis, e moni-

tores de relógios inteligentes; peças e acessórios para 

computadores, periféricos de computadores, telemó-

veis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gra-

vadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / 

descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computado-

res, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), e leitores e 

gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (mono-

pods manuais); carregadores de bateria para cigarros 

electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; 

agendas electrónicas; aparelhos para verificar a sela-

gem de correio; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; 

marcadores de bainhas para a costura; máquinas de 

votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de 

escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos 

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício 

[para circuitos integrados]; circuitos integrados; ampli-

ficadores; ecrãs fluorescentes; controlo remote; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; instala-

ções eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; painéis solares para a produção de electri-

cidade; bolachas fotovoltaicas (solar wafers); baterias 

solares; pára-raios; electrolisadores; extintores de in-

cêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [apa-

relhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar os 

cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; re-

tardadores de carro com controlo remoto portáteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/23  Jamaica

N.º 82296

[210]  N.º : N/183387

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[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 : 38
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[511]  Serviços : Telecomunicações; difusão, transmis-

são de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, mul-

timédia, e conteúdo televisivo, e rádio através de redes 

de telecomunicação, redes informáticas, a internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão 

e cabo; subscrição a transmissão de televisão pagar-

-para-ver, transmissão, e serviços de difusão através de 

redes de telecomunicação, redes informáticas, a inter-

net, satélite, rádio, redes de comunicação sem fios, te-

levisão e cabo; serviços de transmissão de vídeos a pe-

dido; combinação de utilizadores para a transferência 

de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satélite, rádio, redes de comunicações wireless, tele-

visão e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens 

electrónicas, transmissão electrónica de dados, servi-

ços de audioconferência e videoconferência; forneci-

mento de acesso a redes de telecomunicações, redes 

de computador, Internet, comunicações via satélite, 

redes de comunicações wireless e cabo; fornecimento 

de acesso a sites, bases de dados, quadros informati-

vos electrónicos, fóruns on-line, directórios, música e 

programas de vídeo e áudio; comunicação por compu-

tador; serviços de informação, assessoria e consultoria 

relativos a tudo o que antecede.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/23  Jamaica

N.º 82296

[210]  N.º : N/183401

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183402

[220]  Data de pedido : 2021/05/31

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183410

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183424

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 337

1_203 JT2466

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183425

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 337

1_203 JT2466

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183433

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

[730]  Requerente : 

 Inwell International Limited

  Endereço : 18

16

 16/F., Guangdong Tours Centre, 18 Pennington Street, 

Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

册 册 [ ]

册

册

册 册

册 16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183438

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

[730]  Requerente : 

 Inwell International Limited

  Endereço : 18

16

 16/F., Guangdong Tours Centre, 18 Pennington Street, 

Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

册 册 [ ]

册

册

册 册

册 16

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183446

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

[730]  Requerente : SBI ALApromo Co.,Ltd

  Endereço : Izumi Graden Tower 17F, 1-6-1 Rop-

pongi, Minato-ku, Tokyo 106-6017, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais 

para humanos; suplementos dietéticos e nutricionais 

para animais, excepto aqueles pertencentes a prepara-

ções farmacêuticas; aditivos para alimentação animal 

para fins de suplementos nutricionais, excepto aqueles 

pertencentes a preparações farmacêuticas; prepara-

ções de aminoácidos; preparações de vitaminas; pre-

parações farmacêuticas, excepto preparações agríco-

las; bebidas dietéticas para fins medicinais; alimentos 

dietéticos para fins medicinais; bebidas para bebés; 

alimentos para bebés; farinha láctea para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183449

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

[730]  Requerente : 

 Jollibee Foods Corporation

  Endereço : 1605

10F 10
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 10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. 

Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Mani-

la, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

29

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183454

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183455

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183459

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183460

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183464

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183465

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183469

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183470

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183474

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183475

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183480

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

 BEAM Society Limited

  Endereço :  77 

 1  105 

 Room 105, 1st Floor, Jockey Club Environmental Building, 

77 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183481

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

  Endereço : 47

23

 No. 23 Store, 1st Fl., No. 47 Dongguazhuang Road, 

Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P ro dut o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183482

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

  Endereço : 47

23

 No. 23 Store, 1st Fl., No. 47 Dongguazhuang Road, 

Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183483

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

  Endereço : 47

23

 No. 23 Store, 1st Fl., No. 47 Dongguazhuang Road, 

Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183484

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : 
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 GUANGZHOU NEAR MAP TRADING CO.,LTD.

  Endereço : 47

23

 No. 23 Store, 1st Fl., No. 47 Dongguazhuang Road, 

Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183497

[220]  Data de pedido : 2021/06/02

[730]  Requerente : BAXTER INTERNATIONAL 

INC.

  Endereço : One Baxter Parkway, Deerfield, 

Illinois 60015 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Instrumentos cirúrgicos para uso em 

cirurgias abdominais e pélvicas; instrumentos cirúrgi-

cos para uso na colocação de barreiras de aderência de 

tecidos durante a cirurgia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/17  França

N.º 204713499

[210]  N.º : N/183554

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 LEI HO SENG

  Endereço : 3FBL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183565

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 GUA NGZHOU SPROU T T ECH NOLOGY CO. 

LTD

  Endereço : 

268-274 08 08

 Unit 08, 8/F., 268-274 San Yuan Li Road, Bai Yun Qu, 

Guang Zhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183566

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

 GUA NGZHOU SPROU T T ECH NOLOGY CO. 

LTD

  Endereço : 

268-274 08 08

 Unit 08, 8/F., 268-274 San Yuan Li Road, Bai Yun Qu, 

Guang Zhou, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183582

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 501 -17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183583

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 501 -17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183584

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 501 -17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183585

[220]  Data de pedido : 2021/06/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 501 -17

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183610

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de empreendimento imobili-

ário (construção); serviços de empreendimento imo-

biliário residencial (construção); manutenção (sendo 

manutenção de propriedades) de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias hoteleiras, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreacionais e de desporto; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de renovação 

de edifícios; serviços de renovação de apartamentos 

e prédios; limpeza de propriedades; serviços de em-

preendimento de moradias (construção); serviços de 

remodelação do interior de edifícios; manutenção de 

bens imóveis; serviços de instalação de equipamento 

de fornecimento de energia eléctrica para transmissão 

e distribuição de corrente eléctrica para estações de 

carregamento de veículos eléctricos; serviços de acon-
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selhamento, consultoria e informação relacionada com 

todos os serviços acima mencionados; todos incluídos 

na Classe 37.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183612

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de empreendimento imobili-

ário (construção); serviços de empreendimento imo-

biliário residencial (construção); manutenção (sendo 

manutenção de propriedades) de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias hoteleiras, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreacionais e de desporto; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de renovação 

de edifícios; serviços de renovação de apartamentos 

e prédios; limpeza de propriedades; serviços de em-

preendimento de moradias (construção); serviços de 

remodelação do interior de edifícios; manutenção de 

bens imóveis; serviços de instalação de equipamento 

de fornecimento de energia eléctrica para transmissão 

e distribuição de corrente eléctrica para estações de 

carregamento de veículos eléctricos; serviços de acon-

selhamento, consultoria e informação relacionada com 

todos os serviços acima mencionados; todos incluídos 

na Classe 37.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183614

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de empreendimento imobili-

ário (construção); serviços de empreendimento imo-

biliário residencial (construção); manutenção (sendo 

manutenção de propriedades) de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias hoteleiras, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreacionais e de desporto; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de renovação 

de edifícios; serviços de renovação de apartamentos 

e prédios; limpeza de propriedades; serviços de em-

preendimento de moradias (construção); serviços de 

remodelação do interior de edifícios; manutenção de 

bens imóveis; serviços de instalação de equipamento 

de fornecimento de energia eléctrica para transmissão 

e distribuição de corrente eléctrica para estações de 

carregamento de veículos eléctricos; serviços de acon-

selhamento, consultoria e informação relacionada com 

todos os serviços acima mencionados; todos incluídos 

na Classe 37.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183616

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de empreendimento imobili-

ário (construção); serviços de empreendimento imo-

biliário residencial (construção); manutenção (sendo 

manutenção de propriedades) de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias hoteleiras, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreacionais e de desporto; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de renovação 

de edifícios; serviços de renovação de apartamentos 

e prédios; limpeza de propriedades; serviços de em-

preendimento de moradias (construção); serviços de 

remodelação do interior de edifícios; manutenção de 

bens imóveis; serviços de instalação de equipamento 

de fornecimento de energia eléctrica para transmissão 

e distribuição de corrente eléctrica para estações de 

carregamento de veículos eléctricos; serviços de acon-

selhamento, consultoria e informação relacionada com 
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todos os serviços acima mencionados; todos incluídos 

na Classe 37.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183618

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Gestão de propriedades (bens imóveis); 

serviços de seguros; serviços financeiros; negócios 

monetários; serviços relacionados com a gestão imo-

biliária; nogócios imobiliários; gestão de negócios 

imobiliários, aluguer, avaliação, análise e corretagem 

imobiliária; investimento imobiliário; serviços de 

agências imobiliárias; gestão e operação de proprieda-

des residenciais e comerciais (serviços imobiliários); 

coletas de beneficência; cobrança de rendas; serviços 

de planeamento financeiro relacionados com projectos 

de construção; aluguer de propriedades; serviços de 

aconselhamento, consultoria e informação relacionada 

com todos os serviços acima mencionados; todos in-

cluídos na Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183619

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de empreendimento imobili-

ário (construção); serviços de empreendimento imo-

biliário residencial (construção); manutenção (sendo 

manutenção de propriedades) de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias hoteleiras, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreacionais e de desporto; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de renovação 

de edifícios; serviços de renovação de apartamentos 

e prédios; limpeza de propriedades; serviços de em-

preendimento de moradias (construção); serviços de 

remodelação do interior de edifícios; manutenção de 

bens imóveis; serviços de instalação de equipamento 

de fornecimento de energia eléctrica para transmissão 

e distribuição de corrente eléctrica para estações de 

carregamento de veículos eléctricos; serviços de acon-

selhamento, consultoria e informação relacionada com 

todos os serviços acima mencionados; todos incluídos 

na Classe 37.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183621

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Gestão de propriedades (bens imóveis); 

serviços de seguros; serviços financeiros; negócios 

monetários; serviços relacionados com a gestão imo-

biliária; nogócios imobiliários; gestão de negócios 

imobiliários, aluguer, avaliação, análise e corretagem 

imobiliária; investimento imobiliário; serviços de 

agências imobiliárias; gestão e operação de proprieda-

des residenciais e comerciais (serviços imobiliários); 

coletas de beneficência; cobrança de rendas; serviços 

de planeamento financeiro relacionados com projectos 

de construção; aluguer de propriedades; serviços de 

aconselhamento, consultoria e informação relacionada 

com todos os serviços acima mencionados; todos in-

cluídos na Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183622

[220]  Data de pedido : 2021/06/07
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[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de empreendimento imobili-

ário (construção); serviços de empreendimento imo-

biliário residencial (construção); manutenção (sendo 

manutenção de propriedades) de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias hoteleiras, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreacionais e de desporto; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de renovação 

de edifícios; serviços de renovação de apartamentos 

e prédios; limpeza de propriedades; serviços de em-

preendimento de moradias (construção); serviços de 

remodelação do interior de edifícios; manutenção de 

bens imóveis; serviços de instalação de equipamento 

de fornecimento de energia eléctrica para transmissão 

e distribuição de corrente eléctrica para estações de 

carregamento de veículos eléctricos; serviços de acon-

selhamento, consultoria e informação relacionada com 

todos os serviços acima mencionados; todos incluídos 

na Classe 37.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183624

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Gestão de propriedades (bens imóveis); 

serviços de seguros; serviços financeiros; negócios 

monetários; serviços relacionados com a gestão imo-

biliária; nogócios imobiliários; gestão de negócios 

imobiliários, aluguer, avaliação, análise e corretagem 

imobiliária; investimento imobiliário; serviços de 

agências imobiliárias; gestão e operação de proprieda-

des residenciais e comerciais (serviços imobiliários); 

coletas de beneficência; cobrança de rendas; serviços 

de planeamento financeiro relacionados com projectos 

de construção; aluguer de propriedades; serviços de 

aconselhamento, consultoria e informação relacionada 

com todos os serviços acima mencionados; todos in-

cluídos na Classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183625

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : Madeline Investments Limited

  Endereço : 8/F., Cyberport 2, 100 Cyberport 

Road, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de empreendimento imobili-

ário (construção); serviços de empreendimento imo-

biliário residencial (construção); manutenção (sendo 

manutenção de propriedades) de campos de golfe, es-

tâncias de golfe, estâncias hoteleiras, hotéis e proprie-

dades residenciais; instalação e reparação de aparelhos 

recreacionais e de desporto; construção e reparação de 

edifícios; serviços de instalação; serviços de renovação 

de edifícios; serviços de renovação de apartamentos 

e prédios; limpeza de propriedades; serviços de em-

preendimento de moradias (construção); serviços de 

remodelação do interior de edifícios; manutenção de 

bens imóveis; serviços de instalação de equipamento 

de fornecimento de energia eléctrica para transmissão 

e distribuição de corrente eléctrica para estações de 

carregamento de veículos eléctricos; serviços de acon-

selhamento, consultoria e informação relacionada com 

todos os serviços acima mencionados; todos incluídos 

na Classe 37.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183634

[220]  Data de pedido : 2021/06/07
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[730]  Requerente : ULYANA SHELYAK

  Endereço : Teräskatu 12, 21200 Raisio Finland

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183635

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : ULYANA SHELYAK

  Endereço : Teräskatu 12, 21200 Raisio Finland

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183636

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183637

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183638

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183639

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183640

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183641

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183642

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183643

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183644

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183645

[220]  Data de pedido : 2021/06/07

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 11

1401 06B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183747

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 Tancy Instrument Group Co., Ltd

  Endereço : 

198

 198 Hualian Rd, Cangnan Industrial Zone, Lingxi 

Town, Wenzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183773

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

  Endereço : 2689

803

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183774

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

  Endereço : 2689

803

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183775

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

  Endereço : 2689

803

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183776

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

  Endereço : 2689

803

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183777

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

  Endereço : 2689

803

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183778

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

  Endereço : 2689

803

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183779

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

  Endereço : 2689

803

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183786

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yingfusi Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

19 B 4 401

 401, Floor 4, Block B, Yuanzheng Chuangye Building, 

No.19 Langshan Road, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183787

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yingfusi Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

19 B 4 401

 401, Floor 4, Block B, Yuanzheng Chuangye Building, 

No.19 Langshan Road, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P ro duto s : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183793

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[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 : Vistorias de bens imobiliários; plane-

amento imobiliário; design de interiores; 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 consultoria relacionados com a concepção, 

desenvolvimento e uso de hardware e software infor-

máticos; serviços de programação de computadores; 

serviços de engenharia informática; serviços de design 

de computadores; serviços de investigação informáti-

ca; consultoria em software; prestação de consultoria 

técnica relacionada com hardware e software de com-

putador; serviços de consultoria na área de concepção, 

selecção, implementação e uso de hardware informá-

tico e sistemas de software informático; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com a concepção 

e desenvolvimento de hardware de computador; con-

sultoria em tecnologia informática; serviços de prove-

dor de serviços de aplicação; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático e base de dados 

de terceiros; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço [SaaS] apresentando kits de desenvol-

vimento de software (SDK); armazenamento electró-

nico de dados; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de bases de dados electrónicas e 

de ambientes informáticos virtuais em nuvens; aloja-

mento de servidores e em nuvens; serviços de tempo 

partilhado para computadores; provisão de sistemas 

virtuais de computador e ambientes virtuais informá-

ticos através de computação nas nuvens; aluguer de 

software informático; 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/183797

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[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 : Vistorias de bens imobiliários; plane-

amento imobiliário; design de interiores; 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 consultoria relacionados com a concepção, 

desenvolvimento e uso de hardware e software infor-

máticos; serviços de programação de computadores; 

serviços de engenharia informática; serviços de design 

de computadores; serviços de investigação informáti-

ca; consultoria em software; prestação de consultoria 

técnica relacionada com hardware e software de com-

putador; serviços de consultoria na área de concepção, 

selecção, implementação e uso de hardware informá-

tico e sistemas de software informático; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com a concepção 

e desenvolvimento de hardware de computador; con-

sultoria em tecnologia informática; serviços de prove-

dor de serviços de aplicação; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático e base de dados 

de terceiros; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço [SaaS] apresentando kits de desenvol-

vimento de software (SDK); armazenamento electró-

nico de dados; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de bases de dados electrónicas e 

de ambientes informáticos virtuais em nuvens; aloja-

mento de servidores e em nuvens; serviços de tempo 

partilhado para computadores; provisão de sistemas 

virtuais de computador e ambientes virtuais informá-
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ticos através de computação nas nuvens; aluguer de 

software informático; 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/183801

[220]  Data de pedido : 2021/06/10

[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 : Vistorias de bens imobiliários; plane-

amento imobiliário; design de interiores; 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 consultoria relacionados com a concepção, 

desenvolvimento e uso de hardware e software infor-

máticos; serviços de programação de computadores; 

serviços de engenharia informática; serviços de design 

de computadores; serviços de investigação informáti-

ca; consultoria em software; prestação de consultoria 

técnica relacionada com hardware e software de com-

putador; serviços de consultoria na área de concepção, 

selecção, implementação e uso de hardware informá-

tico e sistemas de software informático; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com a concepção 

e desenvolvimento de hardware de computador; con-

sultoria em tecnologia informática; serviços de prove-

dor de serviços de aplicação; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático e base de dados 

de terceiros; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço [SaaS] apresentando kits de desenvol-

vimento de software (SDK); armazenamento electró-

nico de dados; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de bases de dados electrónicas e 

de ambientes informáticos virtuais em nuvens; aloja-

mento de servidores e em nuvens; serviços de tempo 

partilhado para computadores; provisão de sistemas 

virtuais de computador e ambientes virtuais informá-

ticos através de computação nas nuvens; aluguer de 

software informático; 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/183807

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : Fresh Trading Limited

  Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Ladbroke Gro-

ve, London W10 5BU United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 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 : 

[210]  N.º : N/183808

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : Fresh Trading Limited

  Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Ladbroke Gro-

ve, London W10 5BU United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  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 co-

mestíveis; mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183809

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : Fresh Trading Limited

  Endereço : c/o Fruit Towers, 342 Ladbroke Gro-

ve, London W10 5BU United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e 

outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutos e su-

mos de frutos; xaropes e outras preparações para fazer 

bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183819

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, nomeada-

mente vitaminas e minerais sob a forma de cápsulas 

e líquidos para administração oral; preparações e 

substâncias farmacêuticas; medicamentos para uso 

humano; matérias-primas para medicamentos; nutra-

cêuticos; suplementos alimentares para a saúde, suple-

mentos alimentares minerais, vitaminas, preparações 

vitamínicas, minerais, suplementos dietéticos e nutri-

cionais; aditivos nutricionais para uso em alimentos; 

preparações alimentares dietéticas; bebidas dietéticas; 

substâncias dietéticas, cápsulas dietéticas; misturas 

nutritivas para bebidas em pó; misturas nutritivas para 

bebidas sendo preparações dietéticas para utilizar 

como substitutos de refeições; bebidas substitutas de 

refeições; substitutos de refeições e misturas para be-

bidas com suplementos dietéticos; pós substitutos de 

refeição; barras dietéticas de substituição de refeições 

de uso medicinal; barras alimentares dietéticas para 

usar como substitutos de refeições; aperitivos nutriti-

vos de uso medicinal; barras de alimentos nutritivos de 

uso medicinal; preparações e substâncias para o con-

trolo do apetite e gestão do peso; vitaminas em forma 

de comprimidos, tónicos; cápsulas, nomeadamente, 

extractos de plantas, suplementos e fórmulas antio-

xidantes, como guggul , ginkgo  e bacopin , 

arando, kava , hipericão, resina de ginseng, bacté-

rias de iogurte, culturas bacterianas, ácidos graxos, an-

tioxidantes contendo extractos de mirtilo, licopeno, lu-

teína, zeaxantina, criptoxantina, sementes com passas, 

casca de pinho; produtos naturais sendo preparações 

à base de ervas para ajudar o corpo a manter uma boa 

saúde, nomeadamente pomadas (para uso médico); 

vitaminas sob a forma de chá de ervas; suplementos 

alimentares e suplementos nutricionais (não para uso 

médico); produtos naturais sendo preparações à base 

de plantas para ajudar o corpo a manter uma boa saú-

de, nomeadamente comprimidos e cápsulas (sem ser 

para uso médico); suplementos alimentares com ervas, 

nomeadamente minerais; substitutos de refeições para 

uso medicinal em barras e em pó.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/183820

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Barras de alimentos constituídas prin-

cipalmente por carne e vegetais (não para uso medici-

nal).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/183821

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man
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  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, mel, xarope de 

melaço; levedura, sal, mostarda, vinagre, especiarias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/183822

[220]  Data de pedido : 2021/06/11

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/183860

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : Midlands Nutrition Limited

  Endereço : 54 Cass Street, Ashburton 7700, New 

Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183861

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : Midlands Nutrition Limited

  Endereço : 54 Cass Street, Ashburton 7700, New 

Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183862

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : Midlands Nutrition Limited

  Endereço : 54 Cass Street, Ashburton 7700, New 

Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183876

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Recipientes de embalagem industriais 

em couro; vestuário para animais de estimação; sa-

cos; bolsas para moedas; bolsas de couro; estojos para 

artigos de toilette, não equipados; chapéus-de-chuva; 

bengalas; bastões de caminhada.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183877

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Matérias têxteis tecidas; tecidos para 

debruns de tapetes de tatami; tecidos de malha; feltro 

e matérias têxteis não tecidas; oleados; panos imper-

meáveis gomados; panos emborrachados; matérias 

filtrantes em matérias têxteis; toalhas em matérias 

têxteis; lenços de bolso em matérias têxteis; redes 

mosquiteiras; lençóis; colchas de futon ; capas para 

edredons de futon ; fronhas; cobertores de algodão; 

cobertores de lã; guardanapos de mesa em matérias 

têxteis; panos de louça; cortinas de chuveiro; estandar-

tes de pano; bandeiras de pano; capas para assentos 

de sanita em matérias têxteis; matérias têxteis tecidas 

para sofás; tapeçarias murais em matérias têxteis; cor-

tinas; toalhas de mesa, sem serem em papel; sacos de 

dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183878

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; casacos; suéteres; camisas; 

roupa de dormir; roupa interior; roupa de natação; 

toucas de natação; camisolas; tops de alças; camisetas; 

vestuário tradicional japonês; máscaras para dormir; 

aventais [vestuário]; lenços de pescoço [cachecóis]; 

peúgas; meias; estolas de peles; xales; lenços de cabeça 

ou pescoço; luvas [vestuário]; mitenes; gravatas; gra-

vatas; bandanas [lenços de pescoço]; cachecóis [ves-

tuário]; tapa-orelhas [vestuário]; toucas para dormir; 

chapelaria; ligas; faixas para usar na cintura; cintos 

[vestuário]; calçado excepto para desporto; sapatos e 

botas; geta  [tamancos de madeira de estilo japo-

nês]; zori  [sandálias de estilo japonês]; fatos de 

máscaras; calçado especial para desporto; vestuário 

para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183879

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos para salões de 

jogos; brinquedos para animais de estimação; brin-

quedos; bonecos; jogos de tabuleiro Go ; jogos de 

shogi  [xadrez japonês]; uta-garuta  [cartas de 

jogar japonesas]; jogos de dados; jogos de tabuleiro 

sugoroku ; copos para jogos dados; jogos de damas 

chineses [jogos]; jogos de xadrez; conjuntos de jogos 

de damas; aparelhos de prestidigitação; jogos de do-

minós; cartas de jogar; hanafuda  [cartas de jogar 

japonesas]; mah-jong ; máquinas e aparelhos de 

jogos; equipamento de bilhar; equipamentos despor-

tivos; equipamento de pesca; redes para borboletas; 

gaiolas para insectos de brincar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183881

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : SAN-X CO., LTD.

  Endereço : 2-4-2 Kanda-tacho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e instrução rela-

cionados com artes, artesanato, desporto ou cultura 

geral; planeamento, direcção e organização de semi-

nários; fornecimento de publicações electrónicas não 
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descarregáveis; serviços de biblioteca de referência 

relacionados com literatura e registos documentais; 

aluguer de livros; organização de exposições de arte 

com fins culturais ou educativos; publicação de livros; 

apresentação de filmes, espetáculos, peças de teatro ou 

espetáculos musicais; fornecimento de vídeos em linha 

não descarregáveis; produção e distribuição de filmes 

cinematográficos; fornecimento de música em linha, 

não descarregável; apresentação de espetáculos ao 

vivo; direcção de peças de teatro; apresentação de pe-

ças de teatro; apresentação de espectáculos musicais; 

produção de programas de televisão, televisão para 

telemóveis e rádio; organização e direcção de compe-

tições desportivas; planeamento de festas [entreteni-

mento]; fornecimento de instalações desportivas; for-

necimento de instalações de diversão; fornecimento de 

instalações para filmes, espetáculos, peças de teatro, 

música ou formação educacional; reserva de lugares 

para espetáculos; aluguer de máquinas e aparelhos ci-

nematográficos; aluguer de filmes de cinema; aluguer 

de brinquedos; aluguer de máquinas e aparelhos de 

diversão; aluguer de máquinas e aparelhos de jogos; 

fotografia; serviços de jogos fornecidos em linha a par-

tir de uma rede informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183892

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Reino Unido

N.º UK00003571042

[210]  N.º : N/183893

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Reino Unido

N.º UK00003571052

[210]  N.º : N/183894

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

 Marzelo China Ltd.

  Endereço : 88 2108

 No. 88 South Zunyi Road, Room 2108, Changning 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183895

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

 Marzelo China Ltd.

  Endereço : 88 2108

 No. 88 South Zunyi Road, Room 2108, Changning 

District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183897

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Pneus para automóveis; pneus de bi-

cicleta; lonas para pneus [pneumáticos]; capas para 

pneus; pneus para motociclos; remendos adesivos de 

borracha [cauchu] para a reparação de câmaras-de-ar; 

câmaras de ar para bicicletas; câmaras-de-ar para mo-

tociclos; câmaras-de-ar para pneumáticos; câmaras-

-de-ar para rodas de veículos; câmaras-de-ar para 

pneus de veículos; redes de bagagem para veículos; 

pneus; estojos para a reparação das câmaras-de-ar; 

jantes de rodas para veículos; coberturas de selins para 

bicicletas; coberturas de assentos para motociclos; cin-

tos de segurança para assentos de veículos; segmentos 

de travões para veículos; amortecedores para veículos; 

porta-esquis para automóveis; picos para pneus; tachas 

para pneus; pneus para rodas de veículos; pneus sóli-

dos para rodas de veículos; bandas de rodagens para 

recauchutagem de pneus; bandas de rodagem; lagartas 

para veículos; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; 

pneus sem câmara-de-ar para motociclos; válvulas 

para pneus de veículos; rodas para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183900

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : ALBERTA PACIFIC FURNI-

TURE S.P.A.

  Endereço : Via Toniolo 41, Zona Industriale, 

31028 Vazzola, Treviso, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Sofás; poltronas (cadeirões); cadeiras; 

camas; mesas; mesas-de-cabeceira; sofás cama.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183901

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

 ITOHO Investment Holding (Hainan) Co., Ltd.

  Endereço : 

30 1006

 Room 1006, hong y ua n secu r it ies bu i ld i ng.30th 

Longkun beilu, Datong street, Longhua district, Haikou 

city Hainan province, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183904

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183905

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183906

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

炻

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183907

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183908

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 5 6 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

綫

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183909

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : Aparelhos para entrada, saída, ar-

mazenamento e/ou processamento de dados; equi-

pamento de processamento de dados, computadores; 
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software informático e programas de computador; 

hardware de computador; memórias de computador; 

aparelhos de computação e aparelhos de impressão; 

cartões magnéticos; cartões codificados magnetica-

mente e cartões inteligentes (programáveis); cartões 

com circuitos integrados; aparelhos de telecomunica-

ção, telefones; aparelhos de descodificação (leitura) 

de cartões codificados; leitores de cartões; máquinas 

de leitura para cartões de circuito integrado; leitores 

de cartões inteligentes; leitores de cartões com chip; 

software informático de aplicação; caixas automáticas 

de dinheiro (ATM); máquinas bancárias e caixas au-

tomáticas de dinheiro; cartões bancários (codificados 

ou magnéticos) para fins de crédito ou débito; cartões 

bancários legíveis por máquina; cartões de crédito 

(codificados ou magnéticos); cartões de circuito inte-

grado [cartões inteligentes]; cartões de computador 

(inteligentes); cartões inteligentes (cartões legíveis 

por máquina); cartões de armazenamento (cartões 

inteligentes); cartões com chips electrónicos; cartões 

codificados com características de segurança para fins 

de autenticação ou identificação; instalações (disposi-

tivos) bancárias electrónicas; aparelhos bancários de 

auto-serviço; dispositivos de segurança para software 

informático; aplicações de software de rede sendo 

programas informáticos descarregáveis; aplicações de 

software de computador, descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis (software de aplicação); apare-

lhos de carregamento; carregadores de baterias; unida-

des de energia eléctrica; aparelhos de fornecimento de 

energia eléctrica (excepto geradores); bases de dados 

(publicações electrónicas); publicações electrónicas 

(descarregáveis); publicações electrónicas incluindo 

aqueles vendidos e distribuídos online; cartões de che-

que (codificados ou magnéticos); telemóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183910

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : 35

[511]  Serviços : Publicidade; marketing imobiliário; 

análise de marketing imobiliário; compilação e dis-

seminação de informação empresarial; compilação e 

sistematização de informação em bases de dados in-

formáticas; serviços de gestão de bases de dados infor-

matizados; serviços de gestão de registos empresariais; 

serviços de análise de dados empresariais; serviços de 

processamento de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183911

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : 36

[511]  Serviços : Gestão de imobiliário; gestão de negó-

cios relacionados com bens imóveis (para terceiros); 

avaliação imobiliária; serviços de imobiliários; locação 

imobiliária; serviços imobiliários; serviços de agências 

imobiliárias; serviços de consultoria imobiliária; ava-

liação imobiliária; aquisição de bens imobiliários para 

terceiros; serviços de assuntos imobiliários; serviços 

de corretagem imobiliária; prestação de serviços de 

mediação imobiliária; prestação de informações sobre 

bens imobiliários; serviços de investimento imobiliá-

rio; pesquisa, análise, consultoria, avaliação (evalua-

tion) ou avaliação (assessment) relativa a investimen-

tos imobiliários; serviços de consultoria em relação 

a finanças, seguros e/ou bens imobiliários; assuntos 

financeiros; serviços financeiros; serviços de investi-

mento financeiro.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183912

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : Vistorias de bens imobiliários; plane-

amento imobiliário; design de interiores; 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 consultoria relacionados com a concepção, 

desenvolvimento e uso de hardware e software infor-

máticos; serviços de programação de computadores; 

serviços de engenharia informática; serviços de design 

de computadores; serviços de investigação informáti-

ca; consultoria em software; prestação de consultoria 

técnica relacionada com hardware e software de com-

putador; serviços de consultoria na área de concepção, 

selecção, implementação e uso de hardware informá-

tico e sistemas de software informático; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com a concepção 

e desenvolvimento de hardware de computador; con-

sultoria em tecnologia informática; serviços de prove-

dor de serviços de aplicação; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático e base de dados 

de terceiros; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço [SaaS] apresentando kits de desenvol-

vimento de software (SDK); armazenamento electró-

nico de dados; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de bases de dados electrónicas e 

de ambientes informáticos virtuais em nuvens; aloja-

mento de servidores e em nuvens; serviços de tempo 

partilhado para computadores; provisão de sistemas 

virtuais de computador e ambientes virtuais informá-

ticos através de computação nas nuvens; aluguer de 

software informático; 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/183913

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : Aparelhos para entrada, saída, ar-

mazenamento e/ou processamento de dados; equi-

pamento de processamento de dados, computadores; 

software informático e programas de computador; 

hardware de computador; memórias de computador; 

aparelhos de computação e aparelhos de impressão; 

cartões magnéticos; cartões codificados magnetica-

mente e cartões inteligentes (programáveis); cartões 

com circuitos integrados; aparelhos de telecomunica-

ção, telefones; aparelhos de descodificação (leitura) 

de cartões codificados; leitores de cartões; máquinas 

de leitura para cartões de circuito integrado; leitores 

de cartões inteligentes; leitores de cartões com chip; 

software informático de aplicação; caixas automáticas 

de dinheiro (ATM); máquinas bancárias e caixas au-

tomáticas de dinheiro; cartões bancários (codificados 

ou magnéticos) para fins de crédito ou débito; cartões 

bancários legíveis por máquina; cartões de crédito 

(codificados ou magnéticos); cartões de circuito inte-

grado [cartões inteligentes]; cartões de computador 

(inteligentes); cartões inteligentes (cartões legíveis 

por máquina); cartões de armazenamento (cartões 

inteligentes); cartões com chips electrónicos; cartões 

codificados com características de segurança para fins 

de autenticação ou identificação; instalações (disposi-

tivos) bancárias electrónicas; aparelhos bancários de 

auto-serviço; dispositivos de segurança para software 

informático; aplicações de software de rede sendo 

programas informáticos descarregáveis; aplicações de 

software de computador, descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis (software de aplicação); apare-

lhos de carregamento; carregadores de baterias; unida-

des de energia eléctrica; aparelhos de fornecimento de 
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energia eléctrica (excepto geradores); bases de dados 

(publicações electrónicas); publicações electrónicas 

(descarregáveis); publicações electrónicas incluindo 

aqueles vendidos e distribuídos online; cartões de che-

que (codificados ou magnéticos); telemóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183914

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : 35

[511]  Serviços : Publicidade; marketing imobiliário; 

análise de marketing imobiliário; compilação e dis-

seminação de informação empresarial; compilação e 

sistematização de informação em bases de dados in-

formáticas; serviços de gestão de bases de dados infor-

matizados; serviços de gestão de registos empresariais; 

serviços de análise de dados empresariais; serviços de 

processamento de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183915

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : 36

[511]  Serviços : Gestão de imobiliário; gestão de negó-

cios relacionados com bens imóveis (para terceiros); 

avaliação imobiliária; serviços de imobiliários; locação 

imobiliária; serviços imobiliários; serviços de agências 

imobiliárias; serviços de consultoria imobiliária; ava-

liação imobiliária; aquisição de bens imobiliários para 

terceiros; serviços de assuntos imobiliários; serviços 

de corretagem imobiliária; prestação de serviços de 

mediação imobiliária; prestação de informações sobre 

bens imobiliários; serviços de investimento imobiliá-

rio; pesquisa, análise, consultoria, avaliação (evalua-

tion) ou avaliação (assessment) relativa a investimen-

tos imobiliários; serviços de consultoria em relação 

a finanças, seguros e/ou bens imobiliários; assuntos 

financeiros; serviços financeiros; serviços de investi-

mento financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183916

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : Vistorias de bens imobiliários; plane-

amento imobiliário; design de interiores; 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 consultoria relacionados com a concepção, 

desenvolvimento e uso de hardware e software infor-

máticos; serviços de programação de computadores; 

serviços de engenharia informática; serviços de design 

de computadores; serviços de investigação informáti-

ca; consultoria em software; prestação de consultoria 

técnica relacionada com hardware e software de com-

putador; serviços de consultoria na área de concepção, 

selecção, implementação e uso de hardware informá-

tico e sistemas de software informático; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com a concepção 

e desenvolvimento de hardware de computador; con-

sultoria em tecnologia informática; serviços de prove-

dor de serviços de aplicação; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático e base de dados 

de terceiros; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço [SaaS] apresentando kits de desenvol-

vimento de software (SDK); armazenamento electró-

nico de dados; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de bases de dados electrónicas e 

de ambientes informáticos virtuais em nuvens; aloja-

mento de servidores e em nuvens; serviços de tempo 
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partilhado para computadores; provisão de sistemas 

virtuais de computador e ambientes virtuais informá-

ticos através de computação nas nuvens; aluguer de 

software informático; 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/183917

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : Aparelhos para entrada, saída, ar-

mazenamento e/ou processamento de dados; equi-

pamento de processamento de dados, computadores; 

software informático e programas de computador; 

hardware de computador; memórias de computador; 

aparelhos de computação e aparelhos de impressão; 

cartões magnéticos; cartões codificados magnetica-

mente e cartões inteligentes (programáveis); cartões 

com circuitos integrados; aparelhos de telecomunica-

ção, telefones; aparelhos de descodificação (leitura) 

de cartões codificados; leitores de cartões; máquinas 

de leitura para cartões de circuito integrado; leitores 

de cartões inteligentes; leitores de cartões com chip; 

software informático de aplicação; caixas automáticas 

de dinheiro (ATM); máquinas bancárias e caixas au-

tomáticas de dinheiro; cartões bancários (codificados 

ou magnéticos) para fins de crédito ou débito; cartões 

bancários legíveis por máquina; cartões de crédito 

(codificados ou magnéticos); cartões de circuito inte-

grado [cartões inteligentes]; cartões de computador 

(inteligentes); cartões inteligentes (cartões legíveis 

por máquina); cartões de armazenamento (cartões 

inteligentes); cartões com chips electrónicos; cartões 

codificados com características de segurança para fins 

de autenticação ou identificação; instalações (disposi-

tivos) bancárias electrónicas; aparelhos bancários de 

auto-serviço; dispositivos de segurança para software 

informático; aplicações de software de rede sendo 

programas informáticos descarregáveis; aplicações de 

software de computador, descarregáveis; aplicações 

móveis descarregáveis (software de aplicação); apare-

lhos de carregamento; carregadores de baterias; unida-

des de energia eléctrica; aparelhos de fornecimento de 

energia eléctrica (excepto geradores); bases de dados 

(publicações electrónicas); publicações electrónicas 

(descarregáveis); publicações electrónicas incluindo 

aqueles vendidos e distribuídos online; cartões de che-

que (codificados ou magnéticos); telemóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183918

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : 35

[511]  Serviços : Publicidade; marketing imobiliário; 

análise de marketing imobiliário; compilação e dis-

seminação de informação empresarial; compilação e 

sistematização de informação em bases de dados in-

formáticas; serviços de gestão de bases de dados infor-

matizados; serviços de gestão de registos empresariais; 

serviços de análise de dados empresariais; serviços de 

processamento de dados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183919

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : 36

[511]  Serviços : Gestão de imobiliário; gestão de negó-

cios relacionados com bens imóveis (para terceiros); 
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avaliação imobiliária; serviços de imobiliários; locação 

imobiliária; serviços imobiliários; serviços de agências 

imobiliárias; serviços de consultoria imobiliária; ava-

liação imobiliária; aquisição de bens imobiliários para 

terceiros; serviços de assuntos imobiliários; serviços 

de corretagem imobiliária; prestação de serviços de 

mediação imobiliária; prestação de informações sobre 

bens imobiliários; serviços de investimento imobiliá-

rio; pesquisa, análise, consultoria, avaliação (evalua-

tion) ou avaliação (assessment) relativa a investimen-

tos imobiliários; serviços de consultoria em relação 

a finanças, seguros e/ou bens imobiliários; assuntos 

financeiros; serviços financeiros; serviços de investi-

mento financeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183920

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[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 : Vistorias de bens imobiliários; plane-

amento imobiliário; design de interiores; 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 consultoria relacionados com a concepção, 

desenvolvimento e uso de hardware e software infor-

máticos; serviços de programação de computadores; 

serviços de engenharia informática; serviços de design 

de computadores; serviços de investigação informáti-

ca; consultoria em software; prestação de consultoria 

técnica relacionada com hardware e software de com-

putador; serviços de consultoria na área de concepção, 

selecção, implementação e uso de hardware informá-

tico e sistemas de software informático; serviços de 

assessoria e consultoria relacionados com a concepção 

e desenvolvimento de hardware de computador; con-

sultoria em tecnologia informática; serviços de prove-

dor de serviços de aplicação; serviços de provedor de 

serviços de aplicação, nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático e base de dados 

de terceiros; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço [SaaS] apresentando kits de desenvol-

vimento de software (SDK); armazenamento electró-

nico de dados; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de bases de dados electrónicas e 

de ambientes informáticos virtuais em nuvens; aloja-

mento de servidores e em nuvens; serviços de tempo 

partilhado para computadores; provisão de sistemas 

virtuais de computador e ambientes virtuais informá-

ticos através de computação nas nuvens; aluguer de 

software informático; 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/183921

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : IGT

  Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 

89521-8986, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dis-

positivos que aceitam apostas; equipamento reconfigu-

rável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, 

máquinas de jogo e o respectivo software operativo de 

jogos de computador vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183922

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5-2-301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12421

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183923

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros; serviços de cartões de crédito, processamento e 

transmissão de facturas e pagamentos dos mesmos, 

e prestação de seguros para transacções financeiras; 

serviços de transferências de fundos; transmissão 

de fundos através de meios electrónicos por conta 

de terceiros; transferência de pagamentos por conta 

de terceiros através da Internet; serviços financeiros 

como sejam serviços de processamento de facturas e 

de pagamento; mediação e gestão de alugueres e ar-

rendamentos de imobiliário; aluguer e arrendamento 

de propriedades imobiliárias; avaliação de proprieda-

des imobiliárias; apreciação de propriedades imobi-

liárias; financiamento de propriedades imobiliárias; 

investimento de propriedades imobiliárias; serviços de 

corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de 

agências imobiliárias; serviços actuariais; serviços de 

gestão e consultadoria imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios; serviços de investimentos 

em capital; serviços de avaliações financeiras; serviços 

financeiros e serviços de gestão financeira de activos; 

serviços financeiros prestados através de meios de 

telecomunicações; serviços de assessoria e consulta-

doria financeiras; serviços bancários on-line; serviços 

de informações relacionadas com finanças e seguros 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; avaliação de antiguidades; 

avaliação de objetos de arte; avaliação de joalharia; 

avaliação de veículos usados; serviços de fornecimento 

de informações fiscais (informação financeira); coletas 

de beneficência; organização de colectas de beneficên-

cia; colectas de beneficiência; serviços de pagamento 

em linha; serviços de depósitos em cofres-fortes; ar-

ranjo de financiamento para projectos de construção.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, vermelho (PANTO-

NE 192C) e ciano (PANTONE 297C).

[210]  N.º : N/183924

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

  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 : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços financei-

ros; serviços de cartões de crédito, processamento e 

transmissão de facturas e pagamentos dos mesmos, 

e prestação de seguros para transacções financeiras; 

serviços de transferências de fundos; transmissão 

de fundos através de meios electrónicos por conta 

de terceiros; transferência de pagamentos por conta 

de terceiros através da Internet; serviços financeiros 

como sejam serviços de processamento de facturas e 

de pagamento; mediação e gestão de alugueres e ar-

rendamentos de imobiliário; aluguer e arrendamento 

de propriedades imobiliárias; avaliação de proprieda-

des imobiliárias; apreciação de propriedades imobi-

liárias; financiamento de propriedades imobiliárias; 

investimento de propriedades imobiliárias; serviços de 

corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de 

agências imobiliárias; serviços actuariais; serviços de 

gestão e consultadoria imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios; serviços de investimentos 

em capital; serviços de avaliações financeiras; serviços 

financeiros e serviços de gestão financeira de activos; 

serviços financeiros prestados através de meios de 

telecomunicações; serviços de assessoria e consulta-
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doria financeiras; serviços bancários on-line; serviços 

de informações relacionadas com finanças e seguros 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; avaliação de antiguidades; 

avaliação de objetos de arte; avaliação de joalharia; 

avaliação de veículos usados; serviços de fornecimento 

de informações fiscais (informação financeira); coletas 

de beneficência; organização de colectas de beneficên-

cia; colectas de beneficiência; serviços de pagamento 

em linha; serviços de depósitos em cofres-fortes; ar-

ranjo de financiamento para projectos de construção.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, vermelho (PAN-

TONE 192C) e ciano (PANTONE 297C).

[210]  N.º : N/183925

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183926

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183927

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183928

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183929

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[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
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183930

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[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/183931

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183932

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 588 2 13

006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183933

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

-1 1005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

拉 零

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183934

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

-1 1005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料 糖 類 茶

淋

茶 料

零 零

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183935

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

-1 1005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 料

料 料 料 料

料 料 不

茶 料 料

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183936

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

-1 1005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 料

烈 料 料

蘭

利 烈

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183937

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

-1 1005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理 理

零 行行

理 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183938

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

-1 1005

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅 老

車旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183941

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : KK. Kikunoya

  Endereço : 3-51- 3 Kasuga-Koen, Kasuga City, 

Fukuoka Prefecture, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida 

e bebidas; serviços de restaurantes e catering; restau-

rantes japoneses; prestação de serviços de cozinha 

japonesa; fornecimento de sushi; restaurantes de sushi; 

serviços de bar de marisco, sushi e sashimi; forne-

cimento de comida e bebidas para take-out e take-

-away; serviços de restauração de take-out; prestação 

de informações no domínio do fornecimento de sushi; 

alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183943

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : KK. Kikunoya

  Endereço : 3-51- 3 Kasuga-Koen, Kasuga City, 

Fukuoka Prefecture, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida 

e bebidas; serviços de restaurantes e catering; restau-

rantes japoneses; prestação de serviços de cozinha 

japonesa; fornecimento de sushi; restaurantes de sushi; 

serviços de bar de marisco, sushi e sashimi; forne-

cimento de comida e bebidas para take-out e take-

-away; serviços de restauração de take-out; prestação 

de informações no domínio do fornecimento de sushi; 

alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183944

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 555

8 809-810

 Avenida da Amizade nº 555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183945

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 555

8 809-810

 Avenida da Amizade nº 555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183946

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 555

8 809-810

 Avenida da Amizade nº 555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183947

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 555

8 809-810
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 Avenida da Amizade nº 555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183948

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

1 12 E F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183949

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

1 12 E F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183950

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

1 12 E F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183951

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 2048

  Endereço : 68-DD A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

烈 料 料

料 料

料
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183952

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183953

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183954

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183955

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183956

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183957

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183958

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183959

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Esperion Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3891 Ranchero Drive, Suite 150, Ann 

Arbor, Michigan 48108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183960

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1001 B1 7 8 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183961

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1001 B1 7 8 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

綫 綫

綫

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183962

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1001 B1 7 8 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183976

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183977

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183983

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Copos menstruais, máscaras faciais de 

protecção para uso médico; máscaras faciais para uso 

médico; escudos de protecção facial para uso médico; 

encaixes para máscaras respiratórias para uso médico; 

máscaras de protecção nasal para uso médico; másca-

ras de protecção da boca para uso médico; máscaras 

respiratórias para uso médico; aparelhos de protecção 

respiratória para uso médico; máscaras higiénicas para 

uso médico; máscaras respiratórias cirúrgicas; másca-

ras de filtro cirúrgico; máscaras cirúrgicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183984

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias; relógios de pulso; caixas para 

joalharia; strass (bijuteria); pingentes e porta-chaves 

em metais preciosos; alfinetes ornamentais; ornamen-

tos para vestuário ou sapatos (em metais preciosos); 

bugigangas (joalharia); pulseiras; bracelete (joalharia); 

brincos; anéis (joalharia); colares (joalharia); enfeites 

para os cabelos em metais preciosos (joalharia); bro-

ches (joalharia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183985

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; impressos; publicações 

impressas; cartões (papelaria); estojos de papelaria; 

revistas (periódicos); revistas sobre moda; papel; cane-

tas; lápis.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183987

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183988

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho relaciona-

dos com a venda de vestuário, acessórios de vestuário, 

calçado, chapelaria e bolsas; o agrupamento, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, 

ou seja, vestuário, acessórios de vestuário, calçado, 

chapelaria e malas, permitindo que os clientes visua-

lizem e comprem convenientemente esse produtos de 

um catálogo geral de mercadorias por correspondência 

ou de um site da Internet de mercadorias em geral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183989

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Administração de programas de fideli-

dade do consumidor; administração de um programa 

de descontos para permitir aos participantes obter 

descontos em produtos e serviços através da utilização 

de um cartão de sócio com desconto; administração 

de programas de fidelidade envolvendo descontos ou 

incentivos; processamento administrativo de pedidos; 

serviços de publicidade, marketing e promoção; ser-

viços de publicidade para promover a conscientização 

pública sobre questões sociais; organização e gestão 

de programas de fidelização de clientes; organização e 

condução de apresentações de produtos; organização 

e gestão de programas de incentivo e promoção de 

vendas; organização de desfiles de moda com fins co-

merciais; organização, operação e supervisão de pro-

gramas de fidelização de clientes; organização e gestão 

de planos de fidelidade com cartões de desconto; orga-

nização de eventos, exposições, feiras e espectáculos 

com fins comerciais, promocionais e publicitários; 

promoção de vendas através de programas de fideli-

zação de clientes; assessória de negócios relacionada 

com marketing estratégico; serviços de assessoria e 

consultadoria de negócios; serviços de informações 

de negócios; consultadoria e gestão de negócios rela-

cionados com actividades de marketing e lançamento 

de novos produtos; serviços de marketing comercial; 

serviços de desconto (serviços de vendas a retalho, por 

grosso ou de promoção de vendas); serviços de vendas 

a retalho online; apresentação de produtos em meios 

de comunicação para fins de vendas a retalho; serviços 

retalhistas relacionados com vestuário; serviços de 

desfiles de moda (serviços publicitários ou promocio-

nais); o agrupamento, para benefício de terceiros, de 

uma variedade de mercadorias (excluindo o transpor-

te das mesmas), permitindo aos clientes visualizar e 

comprar convenientemente essas mercadorias, tais 

serviços podem ser prestados a partir de um sítio geral 

de mercadorias na Internet, lojas ou pontos de venda a 

retalho, pontos de venda por grosso, pontos de venda 

a distribuidores, lojas de desconto, ou através de tele-

comunicações, meios electrónicos ou através de catá-

logos de venda por correspondência; criação de perfis 

de consumidores para fins comerciais ou de marketing; 

serviços de publicidade digital; gestão e compilação de 

bases de dados informatizadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183990

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.
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  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de contratação de eventos ou 

serviços de reservas de entretenimento, eventos cultu-

rais ou desportivos fornecidos em relação à fidelidade 

de um cliente ou esquema de comprador frequente; 

serviços de gestão de eventos (organização de eventos 

educativos, recreativos, desportivos ou culturais); ser-

viços de desfiles de moda (entretenimento); publicação 

electrónica de informações sobre uma vasta gama de 

tópicos, incluindo online e numa rede informática glo-

bal; organização de cursos de formação; serviços de 

consultadoria em desenvolvimento pessoal (educação 

ou formação); formação de desenvolvimento pesso-

al; serviços de consultadoria em capacitação pessoal 

(educação ou formação); produção, organização e 

apresentação de desfiles de moda (entretenimento); 

fornecimento de cursos de formação; fornecimento de 

informações de entretenimento através de um website; 

fornecimento de informações no domínio do desenvol-

vimento pessoal (educação ou formação); fornecimen-

to de informações no domínio da auto-realização (edu-

cação ou formação); fornecimento de informações, 

incluindo online, sobre educação, formação, entrete-

nimento, actividades desportivas e culturais; organiza-

ção e direcção de seminários e workshops; realização 

de workshops e seminários de conscientização pessoal; 

organização de concursos (educação ou entretenimen-

to); produção de eventos de entretenimento ao vivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183992

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183993

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183994

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 
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却

却

却 却

却

却 却

却

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183995

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183997

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

脉

LED

綫

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184000

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184001

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184003

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184005

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184007

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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/

僞

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184008

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184009

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184010

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

綫

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184011

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184012

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184013

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184015

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 
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册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184016

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184017

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184018

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

 

却

却

却 却

却

却 却

却
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3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184019

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184021

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

脉

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184024

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184025

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184027

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184029

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184031

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

/
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僞

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184032

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184033

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184034

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

綫
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184035

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184036

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184037

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184039

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.
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  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184040

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 綫

綫

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184041

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184042

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

潜

綫

綫
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184043

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184044

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 Qianhai Complex A201, NO.1 Qianwan 1st Road, 

Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, 

Shenzhen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[S a a S]

Pa a S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184046

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos contendo luteína; su-

plementos contendo zeaxantina; suplementos nutri-

cionais; suplementos dietéticos para humanos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos dietéticos 

de açaí em pó; suplementos dietéticos de albumina; 

suplementos dietéticos de alginato; suplementos die-

téticos de caseína; suplementos dietéticos com efeito 

cosmético; suplementos dietéticos de enzimas; suple-

mentos dietéticos de glicose; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos dietéticos de linhaça; suple-

mentos dietéticos de óleo de linhaça; suplementos 

dietéticos de gérmen de trigo; suplementos dietéticos 

de levedura; emplastros de suplementos vitamínicos; 

colírios para uso medicinal; gotas oculares para uso 

medicinal; preparações e substâncias farmacêuticas; 

preparações medicinais para lavagem ocular; soluções 

para lentes de contacto; soluções de armazenamento 

e de limpeza para lentes de contacto que aumentam a 

humidade as mesmas; soluções para enxaguar, limpar 

e conservar lentes de contacto; preparações medicinais 

para lavagem ocular que podem também limpar lentes 

de contacto; colírios que podem ser instilados durante 

o uso de lentes de contacto; desinfectantes para lentes 

de contacto; soluções de lentes de contacto para fins 

de limpeza, desinfecção e preservação; papel reagente 

para uso médico; papel oleado para uso médico; fitas 

adesivas para uso médico; wafers de embrulho para 

doses de medicamentos; gaze para pensos; cápsulas 

vazias para produtos farmacêuticos; palas oculares 
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para uso médico; ligaduras para os ouvidos; pensos 

para menstruação; tampões de menstruação; pensos 

higiénicos; cuecas higiénicas; algodão absorvente; 

emplastros adesivos; ligaduras para pensos; ligaduras 

líquidas; discos [almofadas] de amamentação; cotone-

tes para uso médico; matérias dentárias; fraldas; capas 

para fraldas; papel apanha-moscas; papel anti-traça; 

farinha de láctea para bebés; bebidas dietéticas para 

uso medicinal; alimentos dietéticos para uso médico; 

bebidas para bebés; alimentos para bebés; suplemen-

tos dietéticos para animais; sémen para inseminação 

artificial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde, 

dourada e preta, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184047

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 8-1, Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos contendo luteína; su-

plementos contendo zeaxantina; suplementos nutri-

cionais; suplementos dietéticos para humanos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos dietéticos 

de açaí em pó; suplementos dietéticos de albumina; 

suplementos dietéticos de alginato; suplementos die-

téticos de caseína; suplementos dietéticos com efeito 

cosmético; suplementos dietéticos de enzimas; suple-

mentos dietéticos de glicose; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos dietéticos de linhaça; suple-

mentos dietéticos de óleo de linhaça; suplementos 

dietéticos de gérmen de trigo; suplementos dietéticos 

de levedura; emplastros de suplementos vitamínicos; 

colírios para uso medicinal; gotas oculares para uso 

medicinal; preparações e substâncias farmacêuticas; 

preparações medicinais para lavagem ocular; soluções 

para lentes de contacto; soluções de armazenamento 

e de limpeza para lentes de contacto que aumentam a 

humidade as mesmas; soluções para enxaguar, limpar 

e conservar lentes de contacto; preparações medicinais 

para lavagem ocular que podem também limpar lentes 

de contacto; colírios que podem ser instilados durante 

o uso de lentes de contacto; desinfectantes para lentes 

de contacto; soluções de lentes de contacto para fins 

de limpeza, desinfecção e preservação; papel reagente 

para uso médico; papel oleado para uso médico; fitas 

adesivas para uso médico; wafers de embrulho para 

doses de medicamentos; gaze para pensos; cápsulas 

vazias para produtos farmacêuticos; palas oculares 

para uso médico; ligaduras para os ouvidos; pensos 

para menstruação; tampões de menstruação; pensos 

higiénicos; cuecas higiénicas; algodão absorvente; 

emplastros adesivos; ligaduras para pensos; ligaduras 

líquidas; discos [almofadas] de amamentação; cotone-

tes para uso médico; matérias dentárias; fraldas; capas 

para fraldas; papel apanha-moscas; papel anti-traça; 

farinha de láctea para bebés; bebidas dietéticas para 

uso medicinal; alimentos dietéticos para uso médico; 

bebidas para bebés; alimentos para bebés; suplemen-

tos dietéticos para animais; sémen para inseminação 

artificial.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/184048

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 栢 ( )

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 (Settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.) Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184049

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

39

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184054

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 162

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184055

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 162

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184058

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 601

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184059

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Yongkang Thinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

599 2

 Floor 2, No. 599, Dongwu Road, Economic Develop-

ment Zone, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184060

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais) para os cuidados da 
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boca; pasta de dentes; gel dentífrico; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184061

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais) para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentífrico; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184062

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184063

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184064

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184065

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184066

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184067

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184068

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184069

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184070

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16
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 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184071

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184072

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184073

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184074

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184075

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184076

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184077

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

  Endereço : 223 225

16

 Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, nº. 223-225, 16ºandar, 

freguesia da Sé, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184078

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

4F4006

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184080

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; serviços 

de encomenda informatizada para terceiros, através 

de terminais telefónicos e de computadores, para uma 

grande variedade de produtos; serviços de administra-

ção comercial para o processamento de vendas realiza-

das numa rede informática mundial; serviços de leilão; 

serviços de pesquisa de mercado; serviços de secreta-

riado e serviços de atendimento telefónico; análise de 

dados de negócios, recolha de dados, compilação de 

dados, manipulação de dados, gestão de dados, prepa-

ração de dados, processamento de dados, recuperação 

de dados, transcrição de dados e serviços de verifi-

cação de dados; gestão de bases de dados; serviços 

de processamento de dados em linha; fornecimento 

de dados de negócios; sistematização da informação 

em bases de dados informatizadas; serviços de gestão 

comercial e de administração de empresas, prestados 

nos domínios da tecnologia da informação e da comu-

nicação; serviços de aquisição para terceiros (aquisição 
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de bens e serviços para outras empresas); contratação 

de serviços (para terceiros); fornecimento de espaço 

em sites para publicidade de bens e serviços; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com redes de 

telecomunicações, redes informáticas e operações co-

merciais; telemarketing; análise e recuperação de in-

formações comerciais; serviços de gestão de negócios 

através de meios electrónicos; prestação de serviços 

para permitir que outras pessoas vejam e comprem 

mercadorias numa rede global de computadores; ser-

viços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos de comunicações e telecomunicações, 

telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, modem, 

rede e hardware e software de internet, bens electró-

nicos, peças, acessórios e acessórios de telemóveis, 

smartphones, smartwatches, auriculares, equipamen-

to informático, computadores, produtos de software 

descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 

computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-

rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 

de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-

nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 

serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184081

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por satéli-

te, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação de 

aparelhos de comunicação; serviços de correio electró-

nico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

para bases de dados informáticas e sítios web na inter-

net; fornecer acesso de utilizadores à internet; difusão 

e entrega de conteúdos multimédia através de redes de 

comunicações electrónicas; serviços de radiodifusão 

digital; operação de uma plataforma de média digitali-

zada para troca de mensagens e informações; serviços 

de telecomunicações relacionados com a recolha e 

entrega de notícias e informações gerais; serviços de 

portal na internet; serviços profissionais relacionados 

com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços ISP, incluindo serviços de acesso à internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de usutilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão de 

mensagens, rádio-paging e correio electrónico; servi-

ços de radiodifusão e transmissão de televisão e rádio; 

streaming de conteúdo audiovisual e multimídia pela 

internet; transmissão e entrega de conteúdos audio-

visuais e multimédia através da internet; serviços de 

transmissão de video-on-demand; transmissão audio-

visual; telefonia IP; transmissão electrónica de dados, 

arquivos electrónicos, software, texto, imagens, sons e/

ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais por tele-

comunicações; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fio, incluindo aqueles que utilizam 

um canal de comunicação seguro; serviços de seguran-

ça de telecomunicações, nomeadamente fornecimento 

de ligações e acessos seguros, incluindo computadores 

e a rede informática mundial; serviços de telecomuni-
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cações relacionados com a filtragem de correio elec-

trónico e outras comunicações digitais para o spam 

(comunicações digitais não solicitadas); fornecimento 

de serviços de listas telefónicas; contratação, aluguer 

e leasing de equipamento e aparelhos de telecomu-

nicações; serviços de conferência de áudio e vídeo e 

serviços de videotelefonia; serviços de rede de valor 

agregado (VAN); serviços de rede de longa distância 

(WAN); serviços de rede local (LAN); fornecimento 

de acesso à internet através de hotspots sem fios; ser-

viços de rede de área metropolitana (MAN); comuni-

cação por terminais de computador; operação de salas 

de conversação electrónicas; fornecimento de quadros 

de avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e es-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184082

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, pes-

quisa e desenho relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software; serviços de análise 

científica e tecnológica, investigação, desenvolvimento, 

planeamento (concepção), apoio e consultoria no do-

mínio dos dispositivos, equipamentos, redes, sistemas 

e software de telecomunicações; concepção, engenha-

ria e desenvolvimento de dispositivos, equipamentos, 

redes, sistemas e software de telecomunicações; ser-

viços de análise científica e tecnológica, investigação, 

desenvolvimento, apoio e consultoria no domínio da 

inteligência artificial, nanomateriais, sensores, conec-

tividade, tecnologia da informação [TI], geolocaliza-

ção e cartografia, navegação, hardware, software in-

formático, tecnologias informáticas, análise de dados, 

tecnologias de áudio, tecnologias de imagem e vídeo, 

tecnologias de rádio, tecnologia médica, dispositivos 

de computação vestíveis, impressão 3D, automação, 

veículos conectados, móveis conectados, roupas co-

nectadas, produtos de consumo conectados, sistemas 

máquina a máquina (M2M), soluções de captura de 

presença; computação em nuvem; hospedagem de ser-

vidores; software como serviço [SaaS]; infraestrutura 

como serviço (IaaS); plataforma como serviço (PaaS); 

serviços fornecimento de aplicativos (ASP); Forneci-

mento de software e aplicações móveis [não descarre-

gáveis] on-line; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para utilização 

como interface de programação de aplicações (API); 

fornecimento de acesso temporário a ferramentas de 

desenvolvimento de software não descarregáveis em 

linha; programação de computadores; aluguer de soft-

ware e hardware; aluguer de equipamento de proces-

samento de dados; serviços de protecção contra vírus 

de computador; consultoria no domínio da poupança 

de energia; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; conversão de dados de 

programas de computador e dados [conversão não físi-

ca]; armazenamento electrónico de dados; engenharia; 

serviços de cartografia; serviços de mapeamento; ser-

viços de criação de mapas; serviços de fornecimento 

sob demanda de mapas online e digitais; criação de 

índices de informações online, sites e outros recursos 

disponíveis em redes de computadores globais para 

terceiros; serviços de imagem digital técnica; hospe-

dagem de sites de computador [web sites]; desenho 

industrial; backup de dados fora do local; pesquisa no 

campo da protecção ambiental e reciclagem; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

estudos de projectos técnicos; informação meteoroló-

gica; aluguer de servidores web; serviços informáticos 

relacionados com a captura, recolha, processamento, 

computação, tratamento, análise, organização e recu-

peração de dados; serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184083

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para atender às necessidades dos indiví-

duos; serviços de segurança para a protecção física de 

bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais; 

agenda de endereços, calendário e serviços diários 

(sendo serviços de concierge pessoal) fornecidos a 

partir de bases de dados de computadores, da internet 

ou de outras redes electrónicas; serviços de concier-

ge para terceiros, incluindo a realização de acordos 

pessoais solicitados e o fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

dos indivíduos; verificação de identidade; verificação 

de assinatura electrónica; identificação de clientes no 

comércio electrónico (verificação de identidade); servi-

ços de segurança doméstica, incluindo serviços de se-

gurança doméstica que utilizam redes informáticas e/

ou redes de telecomunicações; serviços de consultoria 

de segurança; serviços de licenciamento, incluindo o 

licenciamento de firmware e software de computador; 

serviços de assessoria, informações e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha, 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis por telemóvel e por outros 

dispositivos ligados à internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184085

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; serviços 

de encomenda informatizada para terceiros, através 

de terminais telefónicos e de computadores, para uma 

grande variedade de produtos; serviços de administra-

ção comercial para o processamento de vendas realiza-

das numa rede informática mundial; serviços de leilão; 

serviços de pesquisa de mercado; serviços de secreta-

riado e serviços de atendimento telefónico; análise de 

dados de negócios, recolha de dados, compilação de 

dados, manipulação de dados, gestão de dados, prepa-

ração de dados, processamento de dados, recuperação 

de dados, transcrição de dados e serviços de verifi-

cação de dados; gestão de bases de dados; serviços 

de processamento de dados em linha; fornecimento 

de dados de negócios; sistematização da informação 

em bases de dados informatizadas; serviços de gestão 

comercial e de administração de empresas, prestados 

nos domínios da tecnologia da informação e da comu-

nicação; serviços de aquisição para terceiros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); contratação 

de serviços (para terceiros); fornecimento de espaço 

em sites para publicidade de bens e serviços; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com redes de 

telecomunicações, redes informáticas e operações co-

merciais; telemarketing; análise e recuperação de in-

formações comerciais; serviços de gestão de negócios 

através de meios electrónicos; prestação de serviços 

para permitir que outras pessoas vejam e comprem 

mercadorias numa rede global de computadores; ser-

viços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos de comunicações e telecomunicações, 

telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, modem, 

rede e hardware e software de internet, bens electró-

nicos, peças, acessórios e acessórios de telemóveis, 

smartphones, smartwatches, auriculares, equipamen-

to informático, computadores, produtos de software 

descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 
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computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-

rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 

de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-

nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 

serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184086

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por satéli-

te, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação de 

aparelhos de comunicação; serviços de correio electró-

nico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

para bases de dados informáticas e sítios web na inter-

net; fornecer acesso de utilizadores à internet; difusão 

e entrega de conteúdos multimédia através de redes de 

comunicações electrónicas; serviços de radiodifusão 

digital; operação de uma plataforma de média digitali-

zada para troca de mensagens e informações; serviços 

de telecomunicações relacionados com a recolha e 

entrega de notícias e informações gerais; serviços de 

portal na internet; serviços profissionais relacionados 

com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços ISP, incluindo serviços de acesso à internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de usutilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão de 

mensagens, rádio-paging e correio electrónico; servi-

ços de radiodifusão e transmissão de televisão e rádio; 

streaming de conteúdo audiovisual e multimídia pela 

internet; transmissão e entrega de conteúdos audio-

visuais e multimédia através da internet; serviços de 

transmissão de video-on-demand; transmissão audio-

visual; telefonia IP; transmissão electrónica de dados, 

arquivos electrónicos, software, texto, imagens, sons e/

ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais por tele-

comunicações; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fio, incluindo aqueles que utilizam 

um canal de comunicação seguro; serviços de seguran-

ça de telecomunicações, nomeadamente fornecimento 

de ligações e acessos seguros, incluindo computadores 

e a rede informática mundial; serviços de telecomuni-

cações relacionados com a filtragem de correio elec-

trónico e outras comunicações digitais para o spam 

(comunicações digitais não solicitadas); fornecimento 

de serviços de listas telefónicas; contratação, aluguer 

e leasing de equipamento e aparelhos de telecomu-

nicações; serviços de conferência de áudio e vídeo e 

serviços de videotelefonia; serviços de rede de valor 

agregado (VAN); serviços de rede de longa distância 

(WAN); serviços de rede local (LAN); fornecimento 

de acesso à internet através de hotspots sem fios; ser-

viços de rede de área metropolitana (MAN); comuni-

cação por terminais de computador; operação de salas 

de conversação electrónicas; fornecimento de quadros 

de avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 
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actuais (incluindo informações meteorológicas e es-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184087

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, pes-

quisa e desenho relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software; serviços de análise 

científica e tecnológica, investigação, desenvolvimento, 

planeamento (concepção), apoio e consultoria no do-

mínio dos dispositivos, equipamentos, redes, sistemas 

e software de telecomunicações; concepção, engenha-

ria e desenvolvimento de dispositivos, equipamentos, 

redes, sistemas e software de telecomunicações; ser-

viços de análise científica e tecnológica, investigação, 

desenvolvimento, apoio e consultoria no domínio da 

inteligência artificial, nanomateriais, sensores, conec-

tividade, tecnologia da informação [TI], geolocaliza-

ção e cartografia, navegação, hardware, software in-

formático, tecnologias informáticas, análise de dados, 

tecnologias de áudio, tecnologias de imagem e vídeo, 

tecnologias de rádio, tecnologia médica, dispositivos 

de computação vestíveis, impressão 3D, automação, 

veículos conectados, móveis conectados, roupas co-

nectadas, produtos de consumo conectados, sistemas 

máquina a máquina (M2M), soluções de captura de 

presença; computação em nuvem; hospedagem de ser-

vidores; software como serviço [SaaS]; infraestrutura 

como serviço (IaaS); plataforma como serviço (PaaS); 

serviços fornecimento de aplicativos (ASP); forneci-

mento de software e aplicações móveis [não descarre-

gáveis] on-line; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para utilização 

como interface de programação de aplicações (API); 

fornecimento de acesso temporário a ferramentas de 

desenvolvimento de software não descarregáveis em 

linha; programação de computadores; aluguer de soft-

ware e hardware; aluguer de equipamento de proces-

samento de dados; serviços de protecção contra vírus 

de computador; consultoria no domínio da poupança 

de energia; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; conversão de dados de 

programas de computador e dados [conversão não físi-

ca]; armazenamento electrónico de dados; engenharia; 

serviços de cartografia; serviços de mapeamento; ser-

viços de criação de mapas; serviços de fornecimento 

sob demanda de mapas online e digitais; criação de 

índices de informações online, sites e outros recursos 

disponíveis em redes de computadores globais para 

terceiros; serviços de imagem digital técnica; hospe-

dagem de sites de computador [web sites]; desenho 

industrial; backup de dados fora do local; pesquisa no 

campo da protecção ambiental e reciclagem; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

estudos de projectos técnicos; informação meteoroló-

gica; aluguer de servidores web; serviços informáticos 

relacionados com a captura, recolha, processamento, 

computação, tratamento, análise, organização e recu-

peração de dados; serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184088

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.
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  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para atender às necessidades dos indiví-

duos; serviços de segurança para a protecção física de 

bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais; 

agenda de endereços, calendário e serviços diários 

(sendo serviços de concierge pessoal) fornecidos a 

partir de bases de dados de computadores, da internet 

ou de outras redes electrónicas; serviços de concier-

ge para terceiros, incluindo a realização de acordos 

pessoais solicitados e o fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

dos indivíduos; verificação de identidade; verificação 

de assinatura electrónica; identificação de clientes no 

comércio electrónico (verificação de identidade); servi-

ços de segurança doméstica, incluindo serviços de se-

gurança doméstica que utilizam redes informáticas e/

ou redes de telecomunicações; serviços de consultoria 

de segurança; serviços de licenciamento, incluindo o 

licenciamento de firmware e software de computador; 

serviços de assessoria, informações e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha, 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis por telemóvel e por outros 

dispositivos ligados à internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184090

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; serviços 

de encomenda informatizada para terceiros, através 

de terminais telefónicos e de computadores, para uma 

grande variedade de produtos; serviços de administra-

ção comercial para o processamento de vendas realiza-

das numa rede informática mundial; serviços de leilão; 

serviços de pesquisa de mercado; serviços de secreta-

riado e serviços de atendimento telefónico; análise de 

dados de negócios, recolha de dados, compilação de 

dados, manipulação de dados, gestão de dados, prepa-

ração de dados, processamento de dados, recuperação 

de dados, transcrição de dados e serviços de verifi-

cação de dados; gestão de bases de dados; serviços 

de processamento de dados em linha; fornecimento 

de dados de negócios; sistematização da informação 

em bases de dados informatizadas; serviços de gestão 

comercial e de administração de empresas, prestados 

nos domínios da tecnologia da informação e da comu-

nicação; serviços de aquisição para terceiros (aquisição 

de bens e serviços para outras empresas); contratação 

de serviços (para terceiros); fornecimento de espaço 

em sites para publicidade de bens e serviços; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com redes de 

telecomunicações, redes informáticas e operações co-

merciais; telemarketing; análise e recuperação de in-

formações comerciais; serviços de gestão de negócios 

através de meios electrónicos; prestação de serviços 

para permitir que outras pessoas vejam e comprem 

mercadorias numa rede global de computadores; ser-

viços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com produtos de comunicações e telecomunicações, 

telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, modem, 

rede e hardware e software de internet, bens electró-

nicos, peças, acessórios e acessórios de telemóveis, 

smartphones, smartwatches, auriculares, equipamen-

to informático, computadores, produtos de software 

descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 

computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-

rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 

de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-

nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 
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serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184091

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por satéli-

te, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação de 

aparelhos de comunicação; serviços de correio electró-

nico; fornecimento de ligações de telecomunicações 

para bases de dados informáticas e sítios web na inter-

net; fornecer acesso de utilizadores à internet; difusão 

e entrega de conteúdos multimédia através de redes de 

comunicações electrónicas; serviços de radiodifusão 

digital; operação de uma plataforma de média digitali-

zada para troca de mensagens e informações; serviços 

de telecomunicações relacionados com a recolha e 

entrega de notícias e informações gerais; serviços de 

portal na internet; serviços profissionais relacionados 

com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços ISP, incluindo serviços de acesso à internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de usutilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão de 

mensagens, rádio-paging e correio electrónico; servi-

ços de radiodifusão e transmissão de televisão e rádio; 

streaming de conteúdo audiovisual e multimídia pela 

internet; transmissão e entrega de conteúdos audio-

visuais e multimédia através da internet; serviços de 

transmissão de video-on-demand; transmissão audio-

visual; telefonia IP; transmissão electrónica de dados, 

arquivos electrónicos, software, texto, imagens, sons e/

ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais por tele-

comunicações; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fio, incluindo aqueles que utilizam 

um canal de comunicação seguro; serviços de seguran-

ça de telecomunicações, nomeadamente fornecimento 

de ligações e acessos seguros, incluindo computadores 

e a rede informática mundial; serviços de telecomuni-

cações relacionados com a filtragem de correio elec-

trónico e outras comunicações digitais para o spam 

(comunicações digitais não solicitadas); fornecimento 

de serviços de listas telefónicas; contratação, aluguer 

e leasing de equipamento e aparelhos de telecomu-

nicações; serviços de conferência de áudio e vídeo e 

serviços de videotelefonia; serviços de rede de valor 

agregado (VAN); serviços de rede de longa distância 

(WAN); serviços de rede local (LAN); fornecimento 

de acesso à internet através de hotspots sem fios; ser-

viços de rede de área metropolitana (MAN); comuni-

cação por terminais de computador; operação de salas 

de conversação electrónicas; fornecimento de quadros 

de avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e es-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-
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veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184092

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, pes-

quisa e desenho relacionados com os mesmos; serviços 

de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvol-

vimento de hardware e software; serviços de análise 

científica e tecnológica, investigação, desenvolvimento, 

planeamento (concepção), apoio e consultoria no do-

mínio dos dispositivos, equipamentos, redes, sistemas 

e software de telecomunicações; concepção, engenha-

ria e desenvolvimento de dispositivos, equipamentos, 

redes, sistemas e software de telecomunicações; ser-

viços de análise científica e tecnológica, investigação, 

desenvolvimento, apoio e consultoria no domínio da 

inteligência artificial, nanomateriais, sensores, conec-

tividade, tecnologia da informação [TI], geolocaliza-

ção e cartografia, navegação, hardware, software in-

formático, tecnologias informáticas, análise de dados, 

tecnologias de áudio, tecnologias de imagem e vídeo, 

tecnologias de rádio, tecnologia médica, dispositivos 

de computação vestíveis, impressão 3D, automação, 

veículos conectados, móveis conectados, roupas co-

nectadas, produtos de consumo conectados, sistemas 

máquina a máquina (M2M), soluções de captura de 

presença; computação em nuvem; hospedagem de ser-

vidores; software como serviço [SaaS]; infraestrutura 

como serviço (IaaS); plataforma como serviço (PaaS); 

serviços fornecimento de aplicativos (ASP); Forneci-

mento de software e aplicações móveis [não descarre-

gáveis] on-line; fornecimento de acesso temporário a 

software não descarregável em linha para utilização 

como interface de programação de aplicações (API); 

fornecimento de acesso temporário a ferramentas de 

desenvolvimento de software não descarregáveis em 

linha; programação de computadores; aluguer de soft-

ware e hardware; aluguer de equipamento de proces-

samento de dados; serviços de protecção contra vírus 

de computador; consultoria no domínio da poupança 

de energia; conversão de dados ou documentos de 

média física para electrónica; conversão de dados de 

programas de computador e dados [conversão não físi-

ca]; armazenamento electrónico de dados; engenharia; 

serviços de cartografia; serviços de mapeamento; ser-

viços de criação de mapas; serviços de fornecimento 

sob demanda de mapas online e digitais; criação de 

índices de informações online, sites e outros recursos 

disponíveis em redes de computadores globais para 

terceiros; serviços de imagem digital técnica; hospe-

dagem de sites de computador [web sites]; desenho 

industrial; backup de dados fora do local; pesquisa no 

campo da protecção ambiental e reciclagem; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

estudos de projectos técnicos; informação meteoroló-

gica; aluguer de servidores web; serviços informáticos 

relacionados com a captura, recolha, processamento, 

computação, tratamento, análise, organização e recu-

peração de dados; serviços de informação, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184093

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

  Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para atender às necessidades dos indiví-

duos; serviços de segurança para a protecção física de 

bens tangíveis e indivíduos; serviços de redes sociais; 

agenda de endereços, calendário e serviços diários 
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(sendo serviços de concierge pessoal) fornecidos a 

partir de bases de dados de computadores, da internet 

ou de outras redes electrónicas; serviços de concier-

ge para terceiros, incluindo a realização de acordos 

pessoais solicitados e o fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

dos indivíduos; verificação de identidade; verificação 

de assinatura electrónica; identificação de clientes no 

comércio electrónico (verificação de identidade); servi-

ços de segurança doméstica, incluindo serviços de se-

gurança doméstica que utilizam redes informáticas e/

ou redes de telecomunicações; serviços de consultoria 

de segurança; serviços de licenciamento, incluindo o 

licenciamento de firmware e software de computador; 

serviços de assessoria, informações e consultadoria 

relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

fornecimento dos serviços atrás referidos em linha, 

através de um sítio web, da internet ou de outras redes 

informáticas e/ou acessíveis por telemóvel e por outros 

dispositivos ligados à internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone: azul médio C 

(gradiente).

[210]  N.º : N/184094

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

 IEONG NGA SIN

  Endereço : 氹 1 2/D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184095

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184096

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184097

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 679

3 C 4 I

 Avenida do Dr.Francisco Vieira Machado No.679, CI 

Edif, Bloco III 4 andar, Industrial Nam Fong, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184098

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 679

3 C 4 I

 Avenida do Dr.Francisco Vieira Machado No.679, CI 

Edif, Bloco III 4 andar, Industrial Nam Fong, Macau
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184099

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : KIOXIA Corporation

  Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Dispositivos e instrumentos de me-

dição ou de teste; aparelhos de inspeção para chips 

semicondutores; aparelhos de inspeção para pastilhas 

(wafers) semicondutoras; aparelhos de inspeção para 

substratos semicondutores; aparelhos de inspeção para 

circuitos integrados e chips de memória semicondu-

tores; dispositivos e aparelhos de distribuição ou con-

trolo de energia; conectores eletrónicos; cabos USB 

(Universal Serial Bus); conectores elétricos; baterias e 

células; medidores e testadores elétricos ou magnéti-

cos; fios e cabos elétricos; conectores de cabo; disposi-

tivos e aparelhos de telecomunicações; reprodutor de 

média portátil; assistentes pessoais digitais; telefones 

inteligentes (smartphones); dispositivos eletrónicos, 

aparelhos e suas peças; computadores; servidores de 

redes informáticas; adaptadores de cartão de memória 

flash; leitores de cartão de memória; gravadores de 

cartões de memória; organizador electrónico; cartões 

de memória SD (Secure Digital); adaptadores de re-

des informáticas; interruptores de redes informáticas; 

centrais (hubs) de redes informáticas; roteadores de 

redes informáticas; chips de circuitos integrados; car-

tões de memória IC; circuito integrado controlador 

de memória; unidades de memória flash USB (bar-

ramento serial universal); memórias flash; cartões de 

memória flash; cartões de memória; caixas de triagem 

e estojos para cartões de memória; semicondutores; 

memórias semicondutoras; dispositivos de memória se-

micondutores; dispositivos de memória para uso com 

aparelhos de processamento de dados; dispositivos de 

armazenamento de dados; dispositivos de memória de 

computador; unidades de estado sólido (SSD); circui-

tos integrados; placas de circuito integrado; placas de 

circuito impresso; hardware informático; periféricos 

informáticos; programas informáticos descarregáveis; 

software informático, gravados; programas informá-

ticos, gravados; programas informáticos descarregá-

veis para gestão de dispositivos de armazenamento; 

programas informáticos descarregáveis para controlar 

dispositivos de armazenamento; software de driver de 

dispositivo descarregável para dispositivos de armaze-

namento; programas informáticos descarregáveis para 

actualização de software de driver de dispositivo de 

armazenamento; programas informáticos descarregá-

veis para segurança e proteção de dados em unidades 

de memória; programas informáticos; carregadores de 

baterias, smartphones, computadores pessoais, tablets 

e computadores vestíveis; aparelhos de carregamento 

para equipamentos recarregáveis; circuitos eletrónicos 

e CD-rom gravados com programas para jogos portá-

teis com ecrãs de cristais líquidos; publicações elec-

trónicas descarregáveis; acopladores; placas de rede; 

carregadores de bateria; estojos blindados para discos 

magnéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184100

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : KIOXIA Corporation

  Endereço : 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Software como serviço (SaaS); aluguer 

de espaço de memória de servidor eletrónico; forne-

cimento de software não descarregável para gestão de 

dispositivos de memória; projeto de circuitos integra-

dos; concepção de software informático programação 

de computador ou manutenção de software informá-

tico; monitorização de sistemas informáticos para de-

tecção de acesso não autorizado ou violação de dados; 

monitorização de sistemas informáticos para detecção 

de avarias; apoio técnico sob a forma de assessoria em 

matéria de desempenho e operação de computadores; 

apoio tecnológico sob a forma de assessoria relaciona-

da com computadores; fornecimento de acesso tempo-

rário a software não descarregável online; software on-
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-line não descarregável acessado via rede para gestão 

de dispositivos de armazenamento remoto; computa-

ção em nuvem; computação em nuvem para gestão de 

dispositivos de armazenamento; fornecimento de pro-

gramas de software em redes de dados; fornecimento 

de programas informáticos não descarregáveis online 

para gestão e controlo de dispositivos de armazena-

mento; aluguer de software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184101

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

 WONG HO TONG

  Endereço : 21 X

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184102

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Calbee, Inc.

  Endereço : 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Batatas fritas em palitos; batatas fri-

tas às rodelas, batatas fritas crocantes; bolinhos de 

batata; batatas fritas; folhados de batata; aperitivos de 

batata em forma de palitos; batatas fritas em forma de 

chips ; batatas fritas sob a forma de palitos; batatas 

fritas sob a forma de bolinhos; batatas-doces fritas às 

rodelas, batatas-doces fritas crocantes; chips  com 

sabor de camarão; aperitivos à base de legumes; legu-

mes fritos crocantes; chips  de legumes; aperitivos 

à base de batata; aperitivos à base de batata-doce; ape-

ritivos à base de feijão; aperitivos à base de ervilhas; 

aperitivos à base de lentilhas; aperitivos à base de grão 

de bico; aperitivos à base de feijão preto; chips  

de feijão; feijão frito crocante; aperitivos crocantes 

em forma de ervilha, feitos de ervilhas; aperitivos à 

base de frutos; leite de soja; iogurte de soja; grãos de 

soja processados; aperitivos à base de soja; aperitivos 

à base de tofu; produtos alimentares à base de soja; 

chips  de soja; amendoim processado; misturas de 

caril, ensopado e sopas; carne, peixe, aves e caça; ex-

tractos de carne; frutos e legumes em conserva, conge-

lados, secos e cozidos; geleias, compotas, marmeladas; 

ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comes-

tíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184103

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Calbee, Inc.

  Endereço : 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Confeitaria; aperitivos à base de mi-

lho; aperitivos à base de farinha; aperitivos à base 

de cereais; aperitivos à base de grãos; cereais para 

pequeno-almoço; cereais prontos para comer; gelados; 

rebuçados; biscoitos e bolachas; chocolates; gomas 

para mascar; flocos de milho; preparações de cereais; 

aperitivos à base de farinha de trigo; chips  à base 

de farinha de trigo com aroma de camarão; bolachas à 

base de farinha de trigo com aroma de camarão; ape-

ritivos à base de farinha de batata; bolachas salgadas 

com aroma de camarão; bolachas com sabor a cama-

rão; bolachas de arroz; bolachas à base de arroz con-

tendo camarão; chips  [produtos à base de cereais]; 

bolachas de água e sal; muesli ; granola ; café, 

chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; 

farinhas e preparações feitas de cereais, pão, paste-

laria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope 

de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; 

vinagre, molhos (condimentos); especiarias, gelo para 

refrescar.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184111

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão e consultoria de ne-

gócios; funções de escritório; administração comercial 

e hoteleira; informações e consultas de negócios; ser-

viços de assistência comercial; serviços de centro de 

negócios; pesquisa de marketing; gestão comercial de 

hotéis; organização de exposições e feiras comerciais 

com fins comerciais e publicitários; serviços de marketing, 

divulgação, publicidade e promoção; aluguer de espa-

ços publicitários; serviços de venda a retalho relacio-

nados com alimentos e bebidas, produtos de banho e 

de beleza, produtos de impressão e papelaria, vestuá-

rio e acessórios de vestuário, filmes, produtos têxteis, 

artigos de couro e produtos florais; serviços de venda 

a retalho em supermercados e centros comerciais ou 

áreas de venda a retalho; gestão comercial de artistas 

performativos; consultadoria em organização de negó-

cios; organização de desfiles de moda com fins promo-

cionais; serviços de informação e assessoria relaciona-

dos com os serviços atrás referidos; antiquário; todos 

relacionados com centros comerciais e complexos de 

retalho e de lazer, mas excluindo os relacionados com 

o fornecimento de alojamento temporário, hoteleiro 

ou turístico ou cruzeiros ou serviços de navios de cru-

zeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184112

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Organização ou operação de cruzeiros 

e excursões, reservas de viagens, serviços de agência 

para reservas de viagens, serviços de bilhetes, provisão 

de informação sobre transportes, transporte de pas-

sageiros, acompanhamento de passageiros, aluguer de 

veículos, serviços de estacionamento de carros, serviços 

de aconselhamento e de consultadoria relacionados 

com viagens e transportes, serviços de sightseeing , 

tratamento ( handling ) de armazenamento e trans-

porte e bagagem para os passageiros, fretamento de 

aviões, navios e/ou veículos, aluguer de barcos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184114

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de reservas, restaurantes, res-

taurantes “self-service”, restaurantes, “hot pot” , res-

taurantes de grelhados, cantinas,“snack-bars”, bares 

de “sashimi” e de “sushi” , balcões de comida rápida, 

cafés, cafetarias, serviços de bar e de salão (“lounge”), 

serviços de provisão de alimentos e bebidas para“dine 

in”, para “take away” e para entrega; serviços de ban-

quetes; serviços de salas para cerimónias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184115

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de prestação 

de cuidados de saúde; consulta médica e serviços de 

diagnóstico; avaliação de saúde, serviços de tratamen-

to e cuidados primários de saúde; assistência médica; 

serviços de cuidados médicos; serviços de enferma-

gem; serviços de reabilitação; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura; informação, consultoria e serviços de asses-

soria relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; e tudo o que precede também fornecido em 

linha on-line , e por meio da internet, da rede glo-

bal informática de informações e/ou através de redes 

de comunicações; todo o incluído na classe 44.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184120

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 栢 ( )

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 (Settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.) Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province,China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184122

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

 GOPIZZA Inc.

  Endereço : 19 26

1

 1F., 26, Dongmak-Ro 19-Gil, Mapo-Gu, Seoul, 04067, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184123

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

 GOPIZZA Inc.

  Endereço : 19 26

1

 1F., 26, Dongmak-Ro 19-Gil, Mapo-Gu, Seoul, 04067, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184126

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

 AO WENG CHONG
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  Endereço : 188 19 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 44 M 0 Y

47 K 0

 C 82 M 29 Y 99 K 0

 C 13 M 0 Y 15 K 0

[210]  N.º : N/184127

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 231

2 AI

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184128

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : MARIA DATEI

  Endereço : Via Zavattini 20, Brescello, Reggio 

Emilia 42041 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184129

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : MARIA DATEI

  Endereço : Via Zavattini 20, Brescello, Reggio 

Emilia 42041 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184130

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORA-

TION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 Beon-gil, Bundang-

-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184132

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORA-

TION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 Beon-gil, Bundang-

-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184134

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

  Endereço : No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos para locomoção por terra, ar, 

água ou caminho-de-ferro; automóveis; veículos eléc-

tricos; vagões; camiões; furgonetas (veículos); veículos 

utilitários desportivos; autocarros; caravanas (RV); 

carros de desporto; carros de corrida; camionetas de 

carga; empilhadoras; tractores; tractores de reboque; 

reboques [veículos]; semi-reboques [veículos]; peças 

estruturais para automóveis; motores (engines) para 

veículos terrestres; motores (motors) para veículos 

terrestres; carroçarias para veículos; chassis para ve-

ículos; transmissões, para veículos terrestres; veios 

de transmissão para veículos terrestres; engrenagens 

para veículos terrestres; embraiagens para veículos 

terrestres; eixos para veículos; molas de suspensão 

para veículos; amortecedores para automóveis; rodas 

para veículos; pneus para rodas de veículos; cubos 

para rodas de veículos; remendos adesivos de borra-

cha para reparação de câmaras-de-ar; travões para 

veículos; pastilhas de travões para veículos terrestres; 

pára-brisas; l impa pára-brisas [peças de veículos]; 

pára-choques de veículos; unidades de direcção para 

veículos terrestres; buzinas para veículos; sinais de 

mudança de direcção para veículos; assentos de veí-

culos; cintos de segurança para assentos de veículos; 

apoios de cabeça para bancos de veículos; alarmes de 

marcha atrás para veículos; dispositivos anti-roubo 

para veículos; airbags [dispositivos de segurança para 

automóveis]; espelhos retrovisores; painéis elevadores 

de carroçaria (partes de veículos terrestres); spoilers 

para veículos; porta-bagagens para veículos; guarda-

-lamas; correntes antiderrapantes (partes de veículos 

terrestres); capas para veículos [feitas à medida]; capas 

de assentos para veículos; bombas de ar [acessórios 

para veículos]; porta-esquis para veículos; isqueiros 

para veículos terrestres; assentos de segurança para 

crianças para veículos; capotas para veículos; portas 

para veículos; veículos espaciais; aviões; hidroaviões; 

aeronaves; carrinhos; motocicletas; barcos; barcos de 

travessia; navios; iates; bicicletas; sistemas de aviso 

sonoro para bicicletas; correntes de bicicletas; motores 

para bicicletas; selins de bicicleta; cinzeiros para auto-

móveis; discos de travão para veículos; automóveis sem 

condutor [carros autónomos]; espelhos retrovisores 

laterais para veículos; suportes de motor para veículos 

terrestres; tampas para tanques de gasolina para veí-

culos; conversores de torque para veículos terrestres.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184135

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184136

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184137

[220]  Data de pedido : 2021/06/21
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184138

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184139

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184140

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[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 descarregá-

veis, software de computador descarregável, suportes 

de gravação e armazenamento digitais ou analógicos 

virgens; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; 

vestuário, calçado e chapelaria de protecção contra 

acidentes, radiação e fogo; vestuário de protecção con-

tra acidentes (sem ser para uso médico); máscaras de 

protecção contra o pó; máscaras de protecção; másca-

ras e viseiras faciais de protecção sem para uso médi-

co; óculos de sol; óculos [óculos e óculos de protecção 

contra acidentes]; óculos da moda; peças e acessórios 

para óculos; aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações; estojos adaptados para telefones inteligentes; 

discos compactos [áudio-vídeo]; discos compactos gra-

vados; programas de jogos de computador descarregá-

veis; software de jogos de computador descarregável; 

ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de mú-

sica descarregáveis; software de aplicação; programas 

de computador; software descarregável para aplica-

ções de redes sociais; software descarregável de motor 

de pesquisa para computadores; máquinas, aparelhos 

electrónicos e suas peças; computadores e seus perifé-

ricos; imagens, vídeos e aúdio descarregáveis através 

de redes de comunicação; discos de vídeo e fitas de 

vídeo gravados; publicações electrónicas descarregá-

veis; filmes cinematográficos impressionados; filmes de 

diapositivos impressionados; molduras para filmes de 

diapositivos; quadros de avisos electrónicos; etiquetas 

electrónicas para produtos.

[540]  Marca : 

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

lha, preta, rosa, amarela, azul clara, azul escura e ver-

de tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184141

[220]  Data de pedido : 2021/06/22



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12465

[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 : 

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

lha, preta, rosa, amarela, azul clara, azul escura e ver-

de tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184142

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[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; T-shirts e t-shirts com es-

tampados gráficos; roupa de dormir; roupa interior; 

luvas como vestuário; lenços de cabeça ou pescoço; 

gravatas; xales; bandanas [lenços de pescoço]; babetes 

de pano; fatos de banho; toucas de banho; cintas; ca-

checóis [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; chapela-

ria; chapéus; bonés [chapelaria]; peúgas; ligas; suspen-

sórios para peúgas; faixas para a cintura; cintos para 

vestuário; toucas de banho; máscaras para dormir; cal-

çado; sapatos; chinelas; sandálias; calçado desportivo; 

fatos de máscaras; vestuário para desporto.

[540]  Marca : 

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

lha, preta, rosa, amarela, azul clara, azul escura e ver-

de tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184143

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[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 : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de um mercado em linha 

para compradores e vendedores de produtos e servi-

ços; serviços de venda a retalho e de distribuição (não 

sendo serviços de transporte) de vestuário, calçado, 

chapelaria, meias, cintos para vestuário, luvas e mi-

tenes [vestuário], cachecóis [cachecóis], sacos, bolsas, 

mochilas, sacos desportivos, artigos pessoais, cartei-

ras, relógios, guarda-chuvas, óculos, óculos de sol, 

ornamentos pessoais, almofadas, acessórios de cama, 

roupa de cama, produtos têxteis tecidos para uso pes-

soal (sem ser para vestir), lenços de bolso em matérias 

têxteis, toalhas, matérias têxteis tecidas, roupa de mesa 

em matérias têxteis, revestimentos de pavimentos, 

cosméticos, artigos de toilette, dentífricos, sabonetes, 

detergentes, perfumaria, brinquedos, bonecas, artigos 

de desporto; promoção de vendas para terceiros; pro-

moção, publicidade e marketing em websites em linha; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através 

de uma rede informática mundial; publicidade; gestão 

de negócios; administração de negócios; trabalhos de 

escritório; marketing; sistematização de informações 

em bases de dados informáticas; pesquisa de dados em 

ficheiros informáticos para terceiros; fornecimento de 

informações relacionadas com a venda de produtos de 

moda; organização de desfiles de moda com fins pro-

mocionais; demonstração de produtos; organização de 

exposições e vendas na internet; organização de expo-

sições de produtos na internet; serviços promocionais 

relacionados com programas de fidelidade e esquemas 

de incentivos; administração de programas de recom-

pensa de fidelidade que permitem aos membros resga-

tar pontos por bens ou serviços para vendas ou fins co-

merciais; administração de programas de recompensas 

de fidelidade com selos (cupões) comerciais; serviços 

de administração comercial relacionados com plane-

amento e realização de actividades de beneficência; 

organização e realização de leilões na internet; forne-

cimento de informações relacionadas com a venda de 
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produtos, incluindo produtos reciclados ou produtos 

em segunda mão.

[540]  Marca : 

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

lha, preta, rosa, amarela, azul clara, azul escura e ver-

de tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184144

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[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 : 40

[511]  Serviços : Tratamento ou processamento de teci-

dos, roupas ou peles, incluindo secagem; reciclagem de 

roupas; serviços de alfaiataria ou modista; serviços de 

bordados; processamento de filmes cinematográficos; 

ampliação fotográfica; impressão fotográfica; revela-

ção de filmes fotográficos; encadernação; serviços de 

impressão; aluguer de máquinas de tricotar; aluguer 

de máquinas de costura.

[540]  Marca : 

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

lha, preta, rosa, amarela, azul clara, azul escura e ver-

de tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184145

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[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 : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de programas de com-

putador em redes de dados; criação e manutenção de 

websites para telefones móveis; design de moda; con-

cepção de acessórios de moda; consultoria em design 

de moda; fornecimento de informações sobre design 

de roupas; fornecimento de serviço de informações 

sobre design de commodities  de moda; serviços 

de design; design de interiores; design da aparência 

do produto; design de embalagem; desenho de artes 

gráficas; design de animação por computador; design 

de computador; concepção de software de computa-

dor, programação de computador ou manutenção de 

software de computador; fornecimento de programas 

de computador para serviços de estilismo pessoal con-

sistindo em serviços de medição e ajuste de vestuário 

em redes de dados; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável; fornecimento de acesso 

temporário a aplicações de software não descarregá-

veis acessíveis através de um sítio web; fornecimento 

de acesso temporário a aplicações e ferramentas de 

software em linha; software como serviço [SaaS]; for-

necimento de software não descarregável em linha 

para uso em comunicação; concepção e desenvolvi-

mento de motores de busca; fornecimento de motores 

de pesquisa na internet; concepção, criação e manu-

tenção de sites da web para terceiros; serviços cientí-

ficos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas 

e concepção a eles referentes; serviços de pesquisa e 

desenvolvimento; inspeção e testes de qualidade de 

produtos; teste de têxteis; serviços geodésicos; aluguer 

de aparelhos de medição; armazenamento electrónico 

de dados.

[540]  Marca : 

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

lha, preta, rosa, amarela, azul clara, azul escura e ver-

de tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184150

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Dunhill Tobacco of London Limi-

ted

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-
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lhas; isqueiros para cigarros para fumadores; isqueiros 

para charutos para fumadores; fósforos; artigos para 

fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; 

filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuseadas manualmente para in-

jectar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; 

líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco 

para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184154

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[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 : 

[210]  N.º : N/184155

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Bases de maquilhagem em pó; pós 

compactos [cosméticos]; recargas para pós compactos 

[cosméticos]; cosméticos e preparações de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; perfumaria, 

óleos essenciais; preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; cosméticos; pre-

parações de beleza; preparações para os cuidados de 

beleza; maquilhagem; preparações primárias (primers) 

ou bases de maquilhagem; preparações de maquilha-

gem; verniz para unhas; preparações para remover 

vernizes; pestanas postiças; unhas postiças; óleos, 

leites, cremes ou espumas para limpeza do rosto; pre-

parações para desmaquilhar; loções, leites, cremes ou 

óleos para uso cosmético; cremes ou óleos de massa-

gem para o rosto ou para o corpo; preparações cosmé-

ticas para branquear a pele; preparações cosméticas 

para os cuidados da pele; preparações cosméticas para 

os cuidados do corpo; máscaras de beleza; panos ou 

toalhetes impregnados com um produto de limpeza da 

pele [para uso cosmético]; preparações não medicinais 

para o tratamento da acne; preparações cosméticas 

de protecção solar; preparações cosméticas para o ba-

nho; preparações para os cuidados dos cabelos; algo-

dão e cotonetes de algodão para uso cosmético; kits 

de cosméticos; perfumes; sabonetes; preparações de 

toilette; preparações e substâncias de higiene pessoal 

não medicinais; soros de beleza cosméticos; soros não 

medicinais para a pele; preparações para os cuidados 

da pele, preparações de limpeza, tonificantes, esfolian-

tes e hidratantes para a pele; cremes, loções e géis não 

medicinais para a pele; cremes e loções para as mãos e 

o corpo; géis de banho e duche; preparações esfolian-

tes para o corpo; pós para o corpo; óleos de banho e 

sais de banho não medicinais; loções para os cabelos; 

preparações para os cuidados dos cabelos; preparações 

cosméticas para os cuidados dos cabelos, incluindo 

champôs, produtos para a lavagem e amaciadores; co-

tonetes para uso cosmético; bolas de algodão para a 

aplicação de cosméticos; bolas de algodão para remo-

ver cosméticos; dentífricos; sabonetes não medicinais; 

loções não medicinais para os cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184156

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21



12468     33   2021  8  18 

[511]  Produtos : Caixas para bases de maquilhagem em 

pó; utensílios e recipientes para uso doméstico ou para 

a cozinha; utensílios de cozinha e de mesa, excepto 

garfos, facas e colheres; pentes e esponjas; escovas, 

excepto pincéis; materiais para o fabrico de escovas; 

artigos para fins de limpeza; vidro em bruto ou semi-

trabalhado, excepto vidro de construção; vidraria, por-

celana e faiança; escovas; utensílios cosméticos e de 

higiene; aplicadores de cosméticos; escovas cosméticas; 

pincéis de maquilhagem; escovas de unhas; borlas para 

pó-de-arroz; esponjas cosméticas e de toilette; espon-

jas para sombras de olhos; suportes para delineadores 

de olhos ou delineadores de lábios; distribuidores de 

sabão; caixas para pó-de-arroz; caixas para pós com-

pactos (cosméticos); estojos para cremes cosméticos; 

estojos de toucador (equipados); sacos para cosméticos 

(equipados); estojos para cosméticos (equipados, sem 

serem em metais preciosos); bolsas para cosméticos 

(equipadas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184157

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Pneus para automóveis; pneus de bi-

cicleta; lonas para pneus [pneumáticos]; capas para 

pneus; pneus para motociclos; remendos adesivos de 

borracha [cauchu] para a reparação de câmaras-de-ar; 

câmaras-de-ar para bicicletas; câmaras-de-ar para mo-

tociclos; câmaras-de-ar para pneumáticos; câmaras-

-de-ar para rodas de veículos; câmaras-de-ar para 

pneus de veículos; redes de bagagem para veículos; 

pneus; estojos para a reparação das câmaras-de-ar; 

jantes de rodas para veículos; coberturas de selins para 

bicicletas; coberturas de assentos para motociclos; cin-

tos de segurança para assentos de veículos; segmentos 

de travões para veículos; amortecedores para veículos; 

porta-esquis para automóveis; picos para pneus; tachas 

para pneus; pneus para rodas de veículos; pneus sóli-

dos para rodas de veículos; bandas de rodagens para 

recauchutagem de pneus; bandas de rodagem; lagartas 

para veículos; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; 

pneus sem câmara-de-ar para motociclos; válvulas 

para pneus de veículos; rodas para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184158

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Hankook Tire & Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Pneus para automóveis; pneus de bi-

cicleta; lonas para pneus [pneumáticos]; capas para 

pneus; pneus para motociclos; remendos adesivos de 

borracha [cauchu] para a reparação de câmaras-de-ar; 

câmaras-de-ar para bicicletas; câmaras-de-ar para mo-

tociclos; câmaras-de-ar para pneumáticos; câmaras-

-de-ar para rodas de veículos; câmaras-de-ar para 

pneus de veículos; redes de bagagem para veículos; 

pneus; estojos para a reparação das câmaras-de-ar; 

jantes de rodas para veículos; coberturas de selins para 

bicicletas; coberturas de assentos para motociclos; cin-

tos de segurança para assentos de veículos; segmentos 

de travões para veículos; amortecedores para veículos; 

porta-esquis para automóveis; picos para pneus; tachas 

para pneus; pneus para rodas de veículos; pneus sóli-

dos para rodas de veículos; bandas de rodagens para 

recauchutagem de pneus; bandas de rodagem; lagartas 

para veículos; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; 

pneus sem câmara-de-ar para motociclos; válvulas 

para pneus de veículos; rodas para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184159

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

 KAM WAI LEONG

  Endereço : 21-21-A 1 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184160

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 403

401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184161

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184162

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184163

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184164

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184165

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184166

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184167

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

23

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184168

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : StockX LLC

  Endereço : 1046 Woodward Avenue, Detroit, Mi-

chigan 48226, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações descarregáveis destinadas 

a dispositivos móveis que permite aos utilizadores 

procurar, encontrar, pesquisar, analisar, comparar, 

vender e comprar bens e serviços através da Internet, 

redes informáticas mundiais, e redes de telecomuni-

cações sem fios; aplicações de software informático 

descarregáveis para telemóveis que permite aos clien-

tes pesquisar uma base de dados em linha no domínio 

do vestuário, calçado e acessórios, e comprar bens de 

consumo e visualizar informações sobre os produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/643,208

[210]  N.º : N/184169

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : StockX LLC

  Endereço : 1046 Woodward Avenue, Detroit, Mi-

chigan 48226, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Disponibilização de um espaço de mer-

cado em linha para compradores e vendedores de pro-

dutos e serviços, excluindo instrumentos financeiros; 

serviços de venda em leilão prestados em linha.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/643,208

[210]  N.º : N/184170

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : StockX LLC

  Endereço : 1046 Woodward Avenue, Detroit, Mi-

chigan 48226, United States

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações descarregáveis destinadas 

a dispositivos móveis que permite aos utilizadores 

procurar, encontrar, pesquisar, analisar, comparar, 

vender e comprar bens e serviços através da Internet, 

redes informáticas mundiais, e redes de telecomuni-

cações sem fios; aplicações de software informático 

descarregáveis para telemóveis que permite aos clien-

tes pesquisar uma base de dados em linha no domínio 

do vestuário, calçado e acessórios, e comprar bens de 

consumo e visualizar informações sobre os produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/643,229

[210]  N.º : N/184171

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : StockX LLC

  Endereço : 1046 Woodward Avenue, Detroit, Mi-

chigan 48226, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Disponibilização de um espaço de mer-

cado em linha para compradores e vendedores de pro-

dutos e serviços, excluindo instrumentos financeiros; 

serviços de venda em leilão prestados em linha.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/643,229

[210]  N.º : N/184172

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : StockX LLC

  Endereço : 1046 Woodward Avenue, Detroit, Mi-

chigan 48226, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações descarregáveis destinadas 

a dispositivos móveis que permite aos utilizadores 

procurar, encontrar, pesquisar, analisar, comparar, 

vender e comprar bens e serviços através da Internet, 

redes informáticas mundiais, e redes de telecomuni-

cações sem fios; aplicações de software informático 

descarregáveis para telemóveis que permite aos clien-

tes pesquisar uma base de dados em linha no domínio 

do vestuário, calçado e acessórios, e comprar bens de 

consumo e visualizar informações sobre os produtos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/643,234

[210]  N.º : N/184173

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : StockX LLC

  Endereço : 1046 Woodward Avenue, Detroit, Mi-

chigan 48226, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Disponibilização de um espaço de mer-

cado em linha para compradores e vendedores de pro-

dutos e serviços, excluindo instrumentos financeiros; 

serviços de venda em leilão prestados em linha.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/643,234

[210]  N.º : N/184180

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 600E

25

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras 

(Entidade privata sem fins lucrativos)

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184187

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159-207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184188

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159-207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184190

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159-207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184191

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184192

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184193

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184194

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184195

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184196

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184197

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184198

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184199

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184200

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184201

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184202

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 
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  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/184203

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184204

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184205

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184206

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184207

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184208

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[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/184211

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

 HO TSZ KWAN

  Endereço : 氹 10

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184212

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

 BEI JI NG OR ION STA R T ECH NOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 30 3

2 A-2570

 Room A-2570, Floor 2, Building 3, Yard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184213

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

 BEI JI NG OR ION STA R T ECH NOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 30 3

2 A-2570

 Room A-2570, Floor 2, Building 3, Yard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184214

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

 BEI JI NG OR ION STA R T ECH NOLOGY CO., 

LTD.
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  Endereço : 30 3

2 A-2570

 Room A-2570, Floor 2, Building 3, Yard 30, Shixing 

Street, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C PU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184215

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9018 A 905

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184216

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9018 A 905

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184217

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9018 A 905

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184222

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 8

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184223

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 8

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184224

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 8

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184225

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 8

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184226

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184227

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184228

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184229

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 7

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184232

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

50 7# 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184233

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

50 7# 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184234

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

50 7# 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184235

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

50 7# 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184236

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

668 238

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184237

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

668 238

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184238

[220]  Data de pedido : 2021/06/23
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

668 238

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184239

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maqui-

lhagem; lápis cosméticos; preparações para desmaqui-

lhar; preparações cosméticas para os cuidados da pele; 

kits de cosméticos; óleos essenciais para uso pessoal; 

pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes 

impregnados com um produto de limpeza da pele (para 

uso cosmético); algodão e cotonetes de algodão para 

uso cosmético; perfumaria; sabonetes; artigos de toi-

lette; óleos / leites / cremes / espumas para limpeza do 

rosto; loções / leites / cremes para uso cosmético; cre-

mes / óleos de massagem para o rosto ou para o corpo; 

preparações cosméticas para os cuidados do corpo; 

preparações cosméticas de protecção solar; máscaras 

de beleza; preparações cosméticas para o banho; ver-

niz para unhas; preparações para remoção de verniz 

de unhas; adesivos para fixar pestanas postiças; cham-

pôs; preparações de enxaguamento e amaciadores 

para o cabelo; máscara para pestanas; produtos para 

dar cor às maçãs do rosto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184240

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : Kendal Nutricare Limited

  Endereço : Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, 

LA9 6NL, England, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184241

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : Kendal Nutricare Limited

  Endereço : Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, 

LA9 6NL, England, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184243

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : August Storck KG

  Endereço : Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Artigos de confeitaria, chocolate, pro-

dutos derivados de chocolate, artigos de pastelaria, 

gelado, preparados para fazer os produtos acima men-

cionados, incluídos na Classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184244

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : August Storck KG

  Endereço : Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Artigos de confeitaria, chocolate, pro-

dutos derivados de chocolate, artigos de pastelaria, 

gelado, preparados para fazer os produtos acima men-

cionados, incluídos na Classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184245

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : August Storck KG

  Endereço : Waldstrasse 27, 13403 Berlin, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Artigos de confeitaria, chocolate, pro-

dutos derivados de chocolate, artigos de pastelaria, 

gelado, preparados para fazer os produtos acima men-

cionados, incluídos na Classe 30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184247

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

112 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184248

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

112 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184249

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

112 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184250

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

112 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184251

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184252

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Bicicletas; bicicletas eléctricas; trici-

clos; triciclos para transporte; trotinetes [veículos]; 

motocicletas; trotinetes motorizadas; sidecars ; 

automóveis; veículos eléctricos; carros de golfe [veí-

culos]; motos de neve; caravanas; reboques [veículos]; 

furgonetes [veículos]; camiões; autocarros motoriza-

dos; tractores; locomotivas; canoas; barcos; remos de 

barcos; iates; helicópteros; aviões; pára-quedas; balões 

de ar quente; balões dirigíveis; aeronaves; drones com 

câmaras; drones civis; carrinhos; carrinhos para com-

pras; carrinhos de mão; carrinhos de bebé; carros para 

crianças; capotas para carrinhos de criança; cobertu-

ras para carrinhos de criança; sacos adaptados para 

carrinhos de bebé; quadros de bicicletas; guiadores de 

bicicletas; selins para bicicletas; buzinas para bicicle-

tas; pedais para bicicletas; descansos para bicicletas; 

guarda-lamas; guarda-saias para bicicletas; aros de 

roda de bicicleta; cestos adaptados para bicicletas; 

alforjes adaptados para bicicletas; sacolas adaptadas 

para bicicletas; coberturas de selins para bicicletas; 

quadros de motociclos; guiadores de motociclos; des-

cansos para motociclos; cestos adaptados para motoci-

clos; coberturas de selins para motociclos; carrocerias 

para veículos; volantes para veículos; espelhos retrovi-

sores; tampões de rodas; jantes para rodas de veículos; 

limpa pára-brisas; airbags [dispositivos de segurança 

para automóveis]; isqueiros para automóveis; porta-

-copos para veículos; estores pára-sol adaptados para 

automóveis; capas de assentos para veículos; capas 

para volantes de veículos; coberturas para rodas so-

bresselentes; coberturas de veículos [feitas à medida]; 

capôs para veículos; porta-bagagens para veículos; dis-

positivos anti-roubo para veículos; drones de entregas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184253

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : Caixas de música; instrumentos musi-

cais; instrumentos musicais electrónicos; instrumentos 

musicais de cordas; guitarras; violinos; harpas; pianos; 

acordeões; harmónicas; flautas; trombetas; tambores 

[instrumentos musicais]; baquetas para tambores; cím-

balos; xilofones; diapasões; palhetas para instrumentos 

de cordas; estojos para instrumentos musicais; correias 

para instrumentos musicais; cavaletes para instrumen-

tos musicais; suportes para partituras.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184254

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; cadernos para escrever ou 

desenhar; blocos de notas; repertórios; livros para 

colorir; folhas de papel [artigos de papelaria]; blocos 

[artigos de papelaria]; papel para escrever; envelopes 

[artigos de papelaria]; etiquetas em papel ou cartão; 

brasões [sinetes em papel]; autocolantes [artigos de 

papelaria]; adesivos [colas] para papelaria ou para uso 

doméstico; transferências [decalcomanias]; cartões; 

cartões de felicitações; postais; cartões coleccionáveis, 

sem ser para jogos; cartões de anúncio de aconteci-

mentos [artigos de papelaria]; calendários; plantas [ar-

tigos de papelaria]; livros; álbuns; periódicos; revistas 

[periódicos]; catálogos; panfletos; folhetos; publicações 

impressas; cartazes; gravuras; fotografias [impressas]; 

suportes para fotografias; pinturas [gravuras] emoldu-

radas ou não; materiais de escrita; estojos para escre-

ver [artigos de papelaria]; lápis; apara-lápis, eléctricos 

ou não eléctricos; apagadores; canetas; esferas para 

canetas esferográficas; tinta; tinteiros; aparos para es-

crever; estojos para canetas; almofadas de tinta; selos 

[sinetes]; pincéis para pintura; caixas de tinta para uso 

em escolas; estojos para lápis; armários de secretária 

para papelaria [artigos de escritório]; artigos de es-

critório, excepto móveis; bases (mats) para secretária; 

corta-papéis [abridores de cartas]; pesa-papéis; co-

berturas de papel para vasos de flores; bandejas para 

cartas; marcadores para livros; apoios de páginas de li-

vros; ampara-livros; estatuetas em papel maché; globos 

terrestres [artigos de papelaria]; porta-passaportes; 

porta-talões de cheques; molas para dinheiro; caixas 

em papel ou cartão; caixas em cartão para chapéus; 

sacos [envelopes, bolsas] em papel ou matérias plásti-

cas para embalagem; papel de embrulho; materiais de 

embalagem [acolchoamento, enchimento] em papel ou 

cartão; forros de gaveta em papel, perfumados ou não; 

bandeirolas de papel; roupa de mesa em papel; papel 

higiénico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184255

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Serviços de mesa, excepto facas, garfos 

e colheres; pratos de mesa; loiça de porcelana; tigelas 

[bacias]; taças para ovos; saleiros; pimenteiros; formas 

para bolos; recipientes para beber; copos para beber; 

canecas; chávenas; pires; serviços de chá [baixelas]; 

bules; açucareiros; caixas para chá; serviços de café 

[baixelas]; cafeteiras não eléctricas; chaleiras não eléc-

tricas; palhinhas para beber; misturadores para coque-

téis; pinças para gelo; agitadores para coquetéis; cantis 

para desporto; garrafas de bolso; garrafas; decantado-

res; saca-rolhas eléctricos e não eléctricos; abridores 

de garrafas, eléctricos e não eléctricos; aeradores para 

vinho; vertedores de vinho; serviços para licores; ban-

dejas para uso doméstico; individuais de mesa, sem ser 

em papel ou em matérias têxteis; cestos de piquenique 

guarnecidos, incluindo pratos; vasos; candelabros 

[castiçais]; castiçais; apagadores de velas; difusores de 

óleos aromáticos, excepto difusores de varetas, eléc-

tricos e não eléctricos; queimadores de perfume; va-

porizadores de perfume; utensílios de toilette; estojos 

de toucador guarnecidos; pincéis de barbear; suportes 

para pincéis de barbear; pentes; escovas; escovas de 

dentes; escovas para pestanas; escovas para sobrance-

lhas; utensílios cosméticos; pincéis de maquilhagem; 

esponjas de maquilhagem; borlas para pó-de-arroz; 

caixas para compactos em pó, vazias; escovas para sa-

patos; formas para calçado [alargadores]; calçadeiras; 

potes; vasos para flores; coberturas para vasos de flo-

res, sem ser em papel; caixas para colocar plantas ex-

teriores junto às janelas; regadores; cestos para papéis; 

mealheiros; esferas de vidro decorativas; obras de arte 

em porcelana, cerâmica, faiança, terracota ou vidro; 

figurinhas em porcelana, cerâmica, faiança, terracota 

ou vidro; estátuas em porcelana, cerâmica, faiança, 

terracota ou vidro.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184256

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Bolas para jogos; bolas para brincar; 

berlindes para jogos; bolas de bilhar; volantes [artigos 

de desporto] ; malhas [jogos]; raquetes; tacos de bilhar; 

boliche [bowling]; quilhas [jogos]; luvas para jogos; 

luvas de beisebol; luvas de boxe; sacos de boxe; hal-

teres; halteres de barra; cordas para saltar [artigos de 

desporto]; alvos; instrumentos de tiro com arco; jogos 

de dardos; bumerangues; discos voadores [brinquedos]; 

papagaios para brincar; parapentes; mesas de bilhar; 

mesas de matraquilhos; mesas para ténis de mesa; pis-

cinas [artigos de brincar]; flutuadores de piscina; tram-

polins; baloiços; escorregas [brinquedos]; tendas de 

brincar; carrinhos para sacos de golfe; sacos de golfe, 

com ou sem rodas; tacos de golfe; pranchas de skate; 

patins com rodas; patins de gelo; raquetes para a neve; 

sacos especialmente concebidos para raquetes; esquis; 

sacos especialmente concebidos para esquis; pranchas 

de snowboard; trenós [artigos de desporto]; esquis 

aquáticos; pranchas de surf; correias para pranchas de 

surf; sacos especialmente concebidos para pranchas 

de surf; pranchas de remo; pranchas à vela; barbata-

nas para nadar; flutuadores para natação; cotoveleiras 

[artigos de desporto]; joelheiras [artigos de desporto]; 

caneleiras [artigos de desporto]; coquilhas de protec-

ção para desporto; triciclos para crianças [brinquedos]; 

trotinetes [brinquedos]; veículos de brincar; brinque-

dos; cavalos de baloiço; ginásios para bebés; móbiles 

de brincar; rocas [brinquedos]; brinquedos de pelúcia; 

brinquedos de pelúcia com cobertor de conforto ane-

xado; bonecas; roupas de bonecas; casas de bonecas; 

bonecos de brincar; marionetas; máscaras [brinque-

dos]; piões [brinquedos]; robôs de brincar; veículos de 

brincar controlados remotamente; consolas de jogos 

de vídeo; controladores para consolas de jogos; dro-

nes [brinquedos]; jogos; jogos de construção; blocos 

de construção [brinquedos]; jogos de salão; jogos de 

mesa; quebra-cabeças; tabuleiros de xadrez; tabuleiros 

de jogos de damas; cartas de jogar; cartas coleccioná-

veis (jogos de cartas); fichas [discos] para jogos; copos 

para jogos de dados; jogos de dados; brinquedos para 

animais de estimação; globos de neve; bolas de sabão 

[brinquedos]; confetes; brinquedos de partidas para 

festas; bombinhas de Natal [artigos para festas]; balões 

para festas; árvores de Natal em material sintético; or-

namentos para árvores de Natal, excepto luzes, velas e 

confeitaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184257

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5A B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184258

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

 IP SIO MAN

  Endereço : 16A B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184259

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

 Shanghai Good YouKuai Food Technology Company 

Limited
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  Endereço : 458 8

486

 Room 486, 4th Floor, No.8, Lane 458 Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184260

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

 Shanghai Good YouKuai Food Technology Company 

Limited

  Endereço : 458 8

486

 Room 486, 4th Floor, No.8, Lane 458 Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184261

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

 Shanghai Good YouKuai Food Technology Company 

Limited

  Endereço : 458 8

486

 Room 486, 4th Floor, No.8, Lane 458 Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184262

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

 Shanghai Good YouKuai Food Technology Company 

Limited

  Endereço : 458 8

486

 Room 486, 4th Floor, No.8, Lane 458 Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184263

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

 Shanghai Good YouKuai Food Technology Company 

Limited

  Endereço : 458 8

486

 Room 486, 4th Floor, No.8, Lane 458 Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184264

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

 Shanghai Good YouKuai Food Technology Company 

Limited

  Endereço : 458 8

486

 Room 486, 4th Floor, No.8, Lane 458 Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184269

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : Interblock d.d.

  Endereço : Gorenjska cesta 23, SI-1234 Meges 

Slovenia 1234

  Nacionalidade :  Eslovaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos apresentando me-

sas de jogos, dados e jogos com ou sem pagamento de 

prémios; máquinas de jogos de casino reconfiguráveis, 

nomeadamente, jogos de mesa de vídeo computariza-

dos para casinos e software de jogos operacionais para 

os mesmos vendidos como uma unidade; mesas de 

jogos electrónicas com saída de vídeo apresentando in-

terfaces de apostas de múltiplos jogadores que permi-

tem apostar em jogos de apostas comum e suas partes 

estruturais para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184270

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : Caesars License Company, LLC

  Endereço : One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

NV 89109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartuchos de jogos informáticos; soft-

ware de jogos electrónicos (descarregáveis) para dis-

positivos sem fios; software de jogos electrónicos (des-

carregáveis) para uso com aplicações de redes sociais 

e em websites de redes sociais; programas de jogos de 

vídeo para redes sociais; plataformas de software para 

redes sociais; software de jogos informáticos interac-

tivos descarregados de uma rede informática global; 

programa de jogos informáticos de multimédia inte-

ractivos; software para computadores para permitir 

publicar, carregar, exibir, expôr, marcar (etiquetar), 

bloguear, compartilhar em médias electrónicas ou in-

formações nos campos de comunidades virtuais, jogos 

electrónicos, de entretenimento e de interesse geral 

usando a internet ou outras redes de comunicação com 

terceiros; software informáticos para fornecer meios 

electrónicos ou informações nos domínios de comuni-

dades virtuais, jogos electrónicos, de entretenimento e 

de interesse geral através da internet ou de outras re-

des de comunicações com terceiros; software para uso 

em jogos baseados em comunidade online que permite 

aos usuários jogar jogos interactivos e conversar (chat) 

a partir de locais remotos através da internet; software 

informáticos de jogos de entretenimento; software 

para jogos informáticos; software para jogos elec-

trónicos (descarregáveis) para telefones celulares ou 

telemóveis; programas de jogos de vídeo informáticos 

descarregáveis através de uma rede telefónica móvel; 

software de jogos e software de entretenimento para 

uso com dispositivos móveis; programas para jogos de 

vídeo interactivos; programas de jogos electrónicos 

(descarregáveis) para redes sociais que podem ser ace-

didos através da internet, rede telefónica móvel, rede 

de telecomunicações, computadores e dispositivos sem 



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12487

fios; plataformas para software informáticos (descar-

regáveis) para redes sociais que podem ser acedidos 

através da internet, rede de telefónica móvel, rede de 

telecomunicações, computadores e dispositivos sem 

fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184272

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184273

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LI-

MITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184274

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : IMAGINEER Co., Ltd.

  Endereço : 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; periféricos informáti-

cos; programas de computador gravados; cartões mag-

néticos codificados; programas informáticos de jogos 

de computador gravados; programas informáticos de 

jogos de computador descarregáveis; programas de 

jogos para máquinas de jogos vídeo domésticos; circui-

tos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas 

para jogos em portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

discos acústicos; ficheiros de música descarregáveis; 

ficheiros de imagem descarregáveis; discos de vídeo e 

cassetes de vídeo gravados; programas informáticos 

para aplicativos para smartphones; aplicativos descar-

regáveis para uso em dispositivos portáteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184275

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : IMAGINEER Co., Ltd.

  Endereço : 7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shin-

juku-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos electrónicos forneci-

dos através da Internet; informações relacionadas com 

serviços de jogos electrónicos fornecidos por meio da 

Internet; serviços de jogos on-line fornecidos através 

da Internet ou de uma rede de computadores; forne-

cimento de informações relacionadas com serviços de 

jogos on-line fornecidos por meio da Internet ou rede 

de computadores; fornecimento de jogos de compu-

tador on-line; informações relacionadas com jogos de 

computador on-line; fornecimento de instalações de 

diversões; fornecimento de jogos on-line para smart-

phones; fornecimento de informações relacionadas 

com jogos on-line para smartphones.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184276

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Legumes congelados, frutos conge-

lados; geleias, doces [geleias], compotas; ovos, leite e 

produtos lácteos; todos incluídos na classe 29.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184277

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados de fruta; chá; café, cacau, 

tapioca, sucedâneos do café; todos incluídos na classe 

30.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184278

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Legumes e vegetais frescos; fruta fres-

ca; todos incluídos na classe 31.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184279

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas gaseificadas [bebidas refres-

cantes]; sumos de frutas [sumos de frutos]; cervejas; 

águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não 

alcoólicas; xaropes e outras preparações para fazer be-

bidas; todos incluídos na classe 32.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184280

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho de legu-

mes, vegetais e fruta; todos incluídos na classe 35.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184281

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; todos incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184282

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, em especial produtos que contêm 

colagénio; implantes farmacêuticos, incluindo para 

cicatrização de feridas e / ou implantes hemostáticos, 

com excepção de implantes dentários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/510,256

[210]  N.º : N/184283

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Implantes para uso médico, incluindo 

para cicatrização de feridas e / ou implantes hemostá-

ticos, com excepção de implantes dentários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/510,256

[210]  N.º : N/184284

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Fabrico personalizado de produtos 

farmacêuticos para terceiros; síntese personalizada 

de implantes absorvíveis e pensos para feridas à base 

de colagénio, por encomenda e especif icações de 

terceiros; serviços de fabrico e processamento perso-

nalizado, nomeadamente fabrico e processamento de 

implantes absorvíveis e pensos para feridas à base de 

colagénio de acordo com a especificação de terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/510,256

[210]  N.º : N/184287

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos de implantes médicos 

constituídos por uma composição de colagénio e ma-

triz extracelular; adesivos e implantes cirúrgicos e 

médicos de suporte para uso na reparação e melhoria 

da pele; dispositivos de implantes cirúrgicos e médicos 

compostos por colagénio; estruturas ( constructs ) 

de colagénio para uso médico, cirúrgico ou veteriná-
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rio; implantes cirúrgicos à base de colagénio para tra-

tamento da dor pós-operatória; implantes cirúrgicos à 

base de colagénio para tratamento de feridas; disposi-

tivos de implantes cirúrgicos e médicos compostos por 

colagénio para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 90/573,694

[210]  N.º : N/184288

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação médica e 

científica no domínio dos sistemas de distribuição de 

medicamentos à base de colagénio; serviços de pesqui-

sa médica e científica para fins médicos, veterinários 

e farmacêuticos, pesquisa científica, nomeadamente, 

química e bioquímica, serviços de consultoria relacio-

nados à pesquisa científica para o desenvolvimento de 

produtos médicos e cirúrgicos, contractos de serviços 

de investigação científica, investigação e desenvolvi-

mento científico de produtos médicos e cirúrgicos para 

terceiros, serviços de investigação científica laborato-

rial relacionados com produtos médicos e cirúrgicos, 

serviços de análises industriais, nomeadamente servi-

ços de análises à base de colagénio para uso médico, 

veterinário e farmacêutico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11  Estados Unidos 

da América N.º 90/573,694

[210]  N.º : N/184290

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos de implantes médicos 

constituídos por uma composição de colagénio e ma-

triz extracelular; adesivos e implantes cirúrgicos e 

médicos de suporte para uso na reparação e melhoria 

da pele; dispositivos de implantes cirúrgicos e médicos 

compostos por colagénio; estruturas ( constructs ) 

de colagénio para uso médico, cirúrgico ou veteriná-

rio; implantes cirúrgicos à base de colagénio para tra-

tamento da dor pós-operatória; implantes cirúrgicos à 

base de colagénio para tratamento de feridas; disposi-

tivos de implantes cirúrgicos e médicos compostos por 

colagénio para uso médico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/520,875

[210]  N.º : N/184291

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação médica e 

científica no domínio dos sistemas de distribuição de 

medicamentos à base de colagénio; serviços de pesqui-

sa médica e científica para fins médicos, veterinários 

e farmacêuticos, pesquisa científica, nomeadamente, 

química e bioquímica, serviços de consultoria relacio-

nados à pesquisa científica para o desenvolvimento de 

produtos médicos e cirúrgicos, contractos de serviços 

de investigação científica, investigação e desenvolvi-

mento científico de produtos médicos e cirúrgicos para 

terceiros, serviços de investigação científica laborato-

rial relacionados com produtos médicos e cirúrgicos, 

serviços de análises industriais, nomeadamente servi-

ços de análises à base de colagénio para uso médico, 

veterinário e farmacêutico.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/520,875

[210]  N.º : N/184350

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184351

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184352

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184353

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184354

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184356

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184357

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCE-

LENTE, LIMITADA

  Endereço : 14 2 A

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 2 Andar A, Edifíco 

King Xiu, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184358

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184359

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184360

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P r o d u t o s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184361

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184362

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184363

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184364

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184377

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184378

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184379

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184380

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184381

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184382

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 63-69 678 6

CF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184383

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : PaaS  

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184385

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184387

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Mylan Inc.

  Endereço : 1000 Mylan Boulevard Canonsburg, 

PA 15317

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184388

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

198

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184389

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 喆

  Endereço : 

76

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184390

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 喆

  Endereço : 

76

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184391

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 喆

  Endereço : 

76

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184392

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 喆

  Endereço : 

76

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184393

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : ŽEMAITIJOS PIENAS

  Endereço : Telšiai District Municipality, Telšiai 

Town, Sedos G. 35, Lituânia

  Nacionalidade :  Lituana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas de mesa, água engarrafada [não 

para uso médico]; bebidas não alcoólicas; águas mine-

rais; bebidas gaseificadas; bebidas de fruta; sumos de 

fruta; xaropes e outras preparações para bebidas não 

alcoólicas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184394

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184395

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184396

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 KE JIANGANG

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184397

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

 KE JIANGANG

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184398

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS

  Endereço : Bauskas Iela 180, Riga LV-1004, Latvia

  Nacionalidade :  Letã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e produtos lácteos; produtos de 

leite azedo; bebidas feitas com iogurte; iogurtes; coa-

lhada; sobremesas de coalhada.

[540]  Marca : 

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

azul clara, verde, verde clara e branca, tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/184399

[220]  Data de pedido : 2021/06/25
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[730]  Requerente : A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS

  Endereço : Bauskas Iela 180, Riga LV-1004, Latvia

  Nacionalidade :  Letã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados; gelados de frutos comestíveis; 

sorvetes; sorvetes [gelos comestíveis]; gelos comestíveis 

de frutos; iogurtes congelados; sobremesas de gelados.

[540]  Marca : 

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

da e preta, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184400

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS

  Endereço : Bauskas Iela 180, Riga LV-1004, Latvia

  Nacionalidade :  Letã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados; gelados de frutos comestíveis; 

sorvetes; sorvetes [gelos comestíveis]; gelos comestíveis 

de frutos; iogurtes congelados; sobremesas de gelados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184401

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : A/S RĪGAS PIENA KOMBINĀTS

  Endereço : Bauskas Iela 180, Riga LV-1004, Latvia

  Nacionalidade :  Letã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelados; gelados de frutos comestíveis; 

sorvetes; sorvetes [gelos comestíveis]; gelos comestíveis 

de frutos; iogurtes congelados; sobremesas de gelados; 

gelo para refrescar.

[540]  Marca : 

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

branca, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184402

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 567

10 11

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184404

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 567

10 11

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184405

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 567

10 11

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 



12498     33   2021  8  18 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184406

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 567

10 11

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184407

[220]  Data de pedido : 2021/06/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 567

10 11

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184408

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184409

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184410

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184411

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184412

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184413

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

  E ndere ç o : 

484

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184414

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184415

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184417

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Kentucky Fried Chicken Interna-

tional Holdings LLC

  Endereço : 7100 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida 

e bebida; serviços de restaurante e serviços de forne-

cimento de comida para fora (takeaway), serviços de 

fornecimento de comida rápida (fast food); serviços de 

restaurantes self-service e estabelecimentos de comida 
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rápida (fast food); snack bares, cafés, cantinas; serviços 

de restauração; serviços de fornecimento de comida 

para fora (takeaway) apresentando serviços de entrega 

de comida ao domicilio; a provisão de informação, in-

cluindo online ou através de aplicações móveis, sobre 

serviços para o fornecimento de comida e bebida.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, preto e branco.

[210]  N.º : N/184418

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Qualcomm Incorporated

  Endereço : 5775 Morehouse Drive, San Diego, 

CA 92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Informações sobre seguros; investi-

mento de capital; provisão de prestação de serviços de 

investimento de risco para empresas em fase de arran-

que (startups); gestão de fundos de investimento de 

risco; gestão imobiliária; garantias; gestão fiduciária.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184419

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Qualcomm Incorporated

  Endereço : 5775 Morehouse Drive, San Diego, 

CA 92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Circuitos integrados, hardware de 

computador e software de computador para o proces-

samento de sinais em aparelhos de comunicação sem 

fios, dispositivos electrónicos de consumo, dispositivos 

multimédia portáteis, dispositivos de jogos móveis, 

dispositivos informáticos de bolso, e telefones inteli-

gentes; software informático de aplicação móvel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184420

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Qualcomm Incorporated

  Endereço : 5775 Morehouse Drive, San Diego, 

CA 92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Circuitos integrados, hardware de 

computador e software de computador para o proces-

samento de sinais em aparelhos de comunicação sem 

fios, dispositivos electrónicos de consumo, dispositivos 

multimédia portáteis, dispositivos de jogos móveis, 

dispositivos informáticos de bolso, e telefones inteli-

gentes; software informático de aplicação móvel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184421

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., 

em inglês MACAU INSURANCE COMPANY LI-

MITED

  Endereço : 594

11

 Avenida da Praia Grande, Nº594, Edificio BCM, 11º 

andar, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/184422

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE SEGUROS DE MACAU, S.A., 

em inglês MACAU INSURANCE COMPANY LI-

MITED

  Endereço : 594

11

 Avenida da Praia Grande, Nº594, Edificio BCM, 11º 

andar, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184423

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PEN-

SÕES MACAU, S.A., em inglês MACAU PENSION 

FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 594

11

 Avenida da Praia Grande, Nº594, Edificio BCM, 11º 

andar, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184424

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE PEN-

SÕES MACAU, S.A., em inglês MACAU PENSION 

FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 594

11

 Avenida da Praia Grande, Nº594, Edificio BCM, 11º 

andar, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184425

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184426

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184427

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

綫

綫

却

却

却 却

却

却 却

却

3D 綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184429

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12503

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184431

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184433

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184434

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184435

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184436

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184437

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.

  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

却

却

却 却

却

却 却

却

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184441

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Xiaomi Inc.
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  Endereço : 33 6

6 006

 No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

却

却

却 却

却

却 却

却

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184446

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

  Endereço : 

21

 No. 21, Ganjiao Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, 

Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184447

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

  Endereço : 

21

 No. 21, Ganjiao Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, 

Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184448

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

  Endereço : 

21

 No. 21, Ganjiao Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, 

Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184449

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

  Endereço : 

21

 No. 21, Ganjiao Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, 

Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184450

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

  Endereço : 

21

 No. 21, Ganjiao Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, 

Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184451

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 Guangdong Qifeng Health Industry Co., Ltd.

  Endereço : 

21

 No. 21, Ganjiao Qifeng Industrial Zone, Lishui Town, 

Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184453

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Dunhill Tobacco of London Limi-

ted

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34
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[511]  Produtos : Cigarros, charutos, cigarrilhas, tabaco 

para enrolar, tabaco para cachimbo e produtos deriva-

dos do tabaco.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184454

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) 

(Kerbedanz Ltd)

  Endereço : Rue Pury 8, 2000 Neuchâtel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro em bruto ou semitrabalhado; 

imitações de couro; peles de animais; malas para uso 

em viagem e sacos de transporte; bolsas; porta-cartas 

[pastas]; carteiras para cartões de crédito; porta-

-cartões de visita, carteiras de bolso; cofres de via-

gem; estojos para maquilhagem, sem conteúdo; baús 

[bagagem]; maletas para documentos; mochilas [com 

duas alças]; sacos para compras; sacos de praia; sacos 

de mão; sacos de viagem; sacos [invólucros, bolsas] 

em couro, para embalagem; sacos de desporto; bolsas 

porta-bebés; slings [panos] para o transporte de bebés; 

alcofas para transportar crianças; sacos porta-fatos 

[para viagem]; pastas [maletas]; estojos de viagem 

[marroquinaria]; malas de viagem; malas com rodas; 

malas de viagem motorizadas; bengalas; chapéus-de-

-chuva; guarda-sol [sombrinhas].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/01  Su íç a

N.º 01576/2021

[210]  N.º : N/184455

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) 

(Kerbedanz Ltd)

  Endereço : Rue Pury 8, 2000 Neuchâtel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Artigos para escritório [com excepção 

de móveis]; esferas para esferográficas; blocos [papela-

ria]; instrumentos de escrita; folhas de papel [papela-

ria]; estilógrafos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/01  Su íç a

N.º 01576/2021

[210]  N.º : N/184456

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) 

(Kerbedanz Ltd)

  Endereço : Rue Pury 8, 2000 Neuchâtel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalha-

ria, bijutaria, pedras preciosas e semi-preciosas; apare-

lhos e instrumentos horológios e cronométricos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/01  Su íç a

N.º 01576/2021

[210]  N.º : N/184457

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) 

(Kerbedanz Ltd)

  Endereço : Rue Pury 8, 2000 Neuchâtel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cordões para óculos; estojos para ócu-

los; óculos [óptica]; óculos do sol; óculos para despor-

to; armações de óculos; lentes de óculos; lentes para 

óculos de sol.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/01  Su íç a

N.º 01576/2021

[210]  N.º : N/184458

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Kerbedanz SA (Kerbedanz AG) 

(Kerbedanz Ltd)
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  Endereço : Rue Pury 8, 2000 Neuchâtel, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; produtos de perfumaria, óle-

os essenciais; perfumes, águas perfumadas, águas de 

toilette, água de colónia, águas de cheiro, desodorizan-

tes para uso pessoal, champôs, bálsamos para depois 

de barbear, cosméticos para uso pessoal, preparações 

cosméticas para o cuidado da pele, leites de toilette, 

loções para uso cosmético, sabão, sabonetes para lavar 

o corpo, fragrâncias para perfumar.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/01  Su íç a

N.º 01576/2021

[210]  N.º : N/184459

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : ( )

 Heifeng Zhizao(Shenzhen)Technology Co.,Ltd

  Endereço : 

厦1205

 Rm 1205, Tongfang Center Building Haoxiang Road, 

Xin’er Community, Xinqiao, Bao’an, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos :  X 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184460

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : ŽEMAITIJOS PIENAS

  Endereço : Telšiai District Municipality, Telšiai 

Town, Sedos G. 35, Lituânia

  Nacionalidade :  Lituana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas de mesa, água engarrafada [não 

para uso médico]; bebidas não alcoólicas; águas mine-

rais; bebidas gaseificadas; bebidas de fruta; sumos de 

fruta; xaropes e outras preparações para bebidas não 

alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184461

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Dragon Kings Development Limi-

ted

  Endereço : Unit 8, 7/F, Delya Industrial Centre, 

Block C, No.7 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun, N.T. 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184462

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Dragon Kings Development Limi-

ted

  Endereço : Unit 8, 7/F, Delya Industrial Centre, 

Block C, No.7 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun, N.T. 

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/184463

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : Dragon Kings Development Limi-

ted

  Endereço : Unit 8, 7/F, Delya Industrial Centre, 

Block C, No.7 Shek Pai Tau Road, Tuen Mun, N.T. 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184464

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 QIU HUIZHEN

  Endereço : 183 15J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184466

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 QIU HUIZHEN

  Endereço : 183 15J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184467

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 QIU HUIZHEN

  Endereço : 183 15J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184469

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

 QIU HUIZHEN

  Endereço : 183 15J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184470

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 LEONG WENG I CANDY

  Endereço : No.761 14 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/184471

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 LEONG WENG I CANDY

  Endereço : No.761 14 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184472

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 LEONG WENG I CANDY

  Endereço : No.761 14 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184473

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 LEONG WENG I CANDY

  Endereço : No.761 14 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184474

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

减

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184475

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184476

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184477

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184478

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184479

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184480

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

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

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184483

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 192 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184484

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 192 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184485

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-12

4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184486

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-12

4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184487

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-12

4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184488

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 THE CORDIAL TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 249-263

17 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184489

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 THE CORDIAL TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 249-263

17 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184490

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 LI KIM WAN

  Endereço : 9 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184491

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 LI KIM WAN

  Endereço : 9 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184492

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184493

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 411 B

30 27 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184494

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 411 B

30 27 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184495

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 411 B

30 27 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184496

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 411 B

30 27 08

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184497

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 182-6

1307

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184498

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Starzen Co. Ltd.

  Endereço : Konan Building, 2-5-7, Konan, Mina-

to-ku, Tokyo, 108-0075, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café [torrado, em pó, em grão ou 

como bebida]; cacau [torrado, em pó, em grão ou como 

bebida]; grãos de café verdes; chá; temperos [sem ser 

especiarias]; especiarias; preparações aromáticas para 

a alimentação, sem ser de óleos essenciais; arroz des-

cascado; aveia descascada; cevada descascada; farinha; 

glúten para uso alimentar; preparações à base de ce-

reais; bolinhos de massa chineses recheados [gyoza, 

cozidos]; bolinhos de massa chineses cozinhados a 

vapor [shumai, cozidos]; sushi; bolinhos fritos de mis-

tura de massa pronta com pequenos pedaços de polvo 

[takoyaki]; almoços embalados compostos por arroz, 

com adição de carne, peixe ou legumes; ravioli; doces, 

sobremesas e lanches que não sejam à base de fruta, 

legumes, feijões ou nozes; confeitaria; pão e pãezinhos; 

sanduíches; pãezinhos cozidos a vapor recheados com 

carne picada [chuka-manjuh]; hambúrgueres [sanduí-

ches]; pizas; sanduíches de cachorro-quente; empadas 

de carne [pastéis, tartes]; misturas instantâneas para 

confeitaria; misturas para gelados; misturas para sor-

vete; cremes de chocolate para barrar; pasta de amên-

doas; levedura em pó; koji [arroz fermentado maltado]; 

levedura; fermento em pó; gelo; sub-produto do arroz 

para alimentação [borras de sake].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184500

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Starzen Co. Ltd.

  Endereço : Konan Building, 2-5-7, Konan, Mina-

to-ku, Tokyo, 108-0075, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café [torrado, em pó, em grão ou 

como bebida]; cacau [torrado, em pó, em grão ou como 

bebida]; grãos de café verdes; chá; temperos [sem ser 

especiarias]; especiarias; preparações aromáticas para 

a alimentação, sem ser de óleos essenciais; arroz des-

cascado; aveia descascada; cevada descascada; farinha; 

glúten para uso alimentar; preparações à base de ce-

reais; bolinhos de massa chineses recheados [gyoza, 

cozidos]; bolinhos de massa chineses cozinhados a 

vapor [shumai, cozidos]; sushi; bolinhos fritos de mis-

tura de massa pronta com pequenos pedaços de polvo 

[takoyaki]; almoços embalados compostos por arroz, 

com adição de carne, peixe ou legumes; ravioli; doces, 

sobremesas e lanches que não sejam à base de fruta, 

legumes, feijões ou nozes; confeitaria; pão e pãezinhos; 

sanduíches; pãezinhos cozidos a vapor recheados com 

carne picada [chuka-manjuh]; hambúrgueres [sanduí-

ches]; pizas; sanduíches de cachorro-quente; empadas 

de carne [pastéis, tartes]; misturas instantâneas para 

confeitaria; misturas para gelados; misturas para sor-

vete; cremes de chocolate para barrar; pasta de amên-

doas; levedura em pó; koji [arroz fermentado maltado]; 

levedura; fermento em pó; gelo; sub-produto do arroz 

para alimentação [borras de sake].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184502

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Starzen Co. Ltd.

  Endereço : Konan Building, 2-5-7, Konan, Mina-

to-ku, Tokyo, 108-0075, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café [torrado, em pó, em grão ou 

como bebida]; cacau [torrado, em pó, em grão ou como 

bebida]; grãos de café verdes; chá; temperos [sem ser 

especiarias]; especiarias; preparações aromáticas para 

a alimentação, sem ser de óleos essenciais; arroz des-

cascado; aveia descascada; cevada descascada; farinha; 

glúten para uso alimentar; preparações à base de ce-

reais; bolinhos de massa chineses recheados [gyoza, 

cozidos]; bolinhos de massa chineses cozinhados a 

vapor [shumai, cozidos]; sushi; bolinhos fritos de mis-

tura de massa pronta com pequenos pedaços de polvo 

[takoyaki]; almoços embalados compostos por arroz, 

com adição de carne, peixe ou legumes; ravioli; doces, 

sobremesas e lanches que não sejam à base de fruta, 

legumes, feijões ou nozes; confeitaria; pão e pãezinhos; 

sanduíches; pãezinhos cozidos a vapor recheados com 

carne picada [chuka-manjuh]; hambúrgueres [sanduí-

ches]; pizas; sanduíches de cachorro-quente; empadas 

de carne [pastéis, tartes]; misturas instantâneas para 

confeitaria; misturas para gelados; misturas para sor-

vete; cremes de chocolate para barrar; pasta de amên-

doas; levedura em pó; koji [arroz fermentado maltado]; 

levedura; fermento em pó; gelo; sub-produto do arroz 

para alimentação [borras de sake].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184504

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

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

minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos de fru-

tos; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184505

[220]  Data de pedido : 2021/06/29
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[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

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

minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos de fru-

tos; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184536

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Bobbi Brown Professional Cos-

metics Inc.

  Endereço : 767 Fifth Avenue, New York, New 

York 10153, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabão; perfumaria, óle-

os essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; den-

tífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184537

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Bobbi Brown Professional Cos-

metics Inc.

  Endereço : 767 Fifth Avenue, New York, New 

York 10153, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de empresas; serviços de trabalhos adminis-

trativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184538

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : Bobbi Brown Professional Cos-

metics Inc.

  Endereço : 767 Fifth Avenue, New York, New 

York 10153, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de saúde 

animal; cuidados de higiene e de beleza para seres hu-

manos e animais; serviços de agricultura, horticultura 

e silvicultura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184539

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 286-300

3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184540

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : CHATEAU AUSONE SCEA

  Endereço : Chateau Ausone 33330 Saint-Emilion, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184541

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : CHATEAU AUSONE SCEA

  Endereço : Chateau Ausone 33330 Saint-Emilion, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184542

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 286-300

3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184543

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 286-300

3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184544

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 286-300

3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184545

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 286-300

3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184546

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng
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  Endereço : 286-300

3 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184547

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184548

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184549

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184551

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184552

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184553

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184554

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184555

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184556

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184558

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184559

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184560

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184561

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184562

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184563

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184565

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184566

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184567

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184568

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184569

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184570

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184572

[220]  Data de pedido : 2021/06/30



12522     33   2021  8  18 

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184573

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184574

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184575

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Otsuka Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos; soluções para pre-

servação de células outras que não para fins médico, 

veterinário ou de pesquisa médica; preparações bio-

químicas para fins científicos; preparações biológicas 

para uso em culturas de células, não sendo para uso 

médico ou veterinário; soluções para preservação de 

células para fins de pesquisa médica; reagentes quí-

micos, sem ser para uso médico ou veterinário; papel 

reagente, não sendo para fins médicos ou veterinários; 

produtos químicos para utilização na indústria, ciência 

e fotografia, bem como na agricultura, horticultura e 

silvicultura; resinas artificiais não processadas, plásti-

cos não processados; compostos para extinção e pre-

venção de fogo; preparações para a têmpera e solda-

dura; substâncias para curtir couro e peles de animais; 

matérias adesivas para uso na indústria; betumes e 

outras massas de enchimento; adubos, estrumes, e fer-

tilizantes; preparações biológicas para uso na indústria 

e ciência.

[540]  Marca : 

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

vermelha tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184576

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 栢 ( )

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 (Settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.) Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 
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Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province,China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184577

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 栢 ( )

 BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201 ( )

 (Settled in Shenzhen Qianhai Commercial Secretary 

Co., Ltd.) Room 201, Building A, No.1 Qianwan 1st 

Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 

Zone, Shenzhen City, Guangdong Province,China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184578

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184579

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184580

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184581

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 12

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184582

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184583

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184584

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184585

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184586

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184587

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184588

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2111 3

157-63 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184589

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2111 3

157-63 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184590

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Sammy Corporation

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos de computador para 

máquinas de jogo; software de jogos de computador 

descarregável para máquinas de jogo; programas de 

jogos de computador; software de jogos de computa-

dor; software de jogos de vídeo; programas de jogos de 

vídeo; discos de jogos de vídeos; software de jogos de 

computador para uso em telemóveis e telefones celula-

res; programas de jogos para telefones móveis; progra-

mas de jogos de vídeo para uso com máquinas de jogos 

de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184591

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Sammy Corporation

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Caça níqueis; máquinas de jogo; jogos 

de vídeo operados com moedas; máquinas de jogos de 

arcada; máquinas de vídeo de jogos de arcada; máqui-

nas de jogos de entretenimento; máquinas de jogos de 

arcada de redenção.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184592

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/184593

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

温

鍳 DNA RNA

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184594

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DNA

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184596

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184597

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184598

[220]  Data de pedido : 2021/06/30
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184599

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184600

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184601

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184602

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184603

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

温

鍳 DNA RNA

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184604

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DNA

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184606

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184607

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184608

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/184609

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184610

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184611

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184612

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 510 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184613

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

 CHENG KA LAI

  Endereço : 31 3 N

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184614

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

  Endereço : 爲

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9



12530     33   2021  8  18 

[511]  Produtos : 

CPU

GPS

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184615

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

 HOR SUI HA

  Endereço : Ocean Garden Carnation Court 

7-And-L, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184616

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184617

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184622

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 67-71

4 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184623

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 67-71

4 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184624

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : J
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184625

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184626

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184627

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes não medici-

nais; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos não medicinais, loções para o cabelo não medici-

nais, dentífricos não medicinais; cosméticos, incluindo 

preparados cosméticos para barbear, preparações cos-

méticas para tratamento da pele, loções para o cabelo, 

champôs; máscaras de beleza, batons para os lábios, 

dentífricos, preparados para aromatizar o ar, incenso.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184628

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos ópticos e acessórios relacio-

nados; capas protectoras, estojos e acessórios para 

telemóveis, computadores portáteis, computadores 

tablets, leitores multimédia portáteis e assistentes pes-

soais (PDAs); gráficos, imagens e ficheiros de música 

descarregáveis; DVD, discos de vídeo e videocassetes 

pré-gravados; aplicações descarregáveis para telemó-

veis para uso no sector de moda; óculos; armações de 

óculos; estojos para óculos; óculos de sol; capas para 

telemóveis em couro e imitações do couro; bolsas para 

telefones; capacetes de protecção para desporto; esto-

jos em pele para telemóveis; bolsas para laptops; esto-

jos adaptados para telemóveis; caixas de altifalantes, 

auriculares, auscultadores, óculos de proteção, carre-

gadores de bateria portáteis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184630

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, e pro-

dutos feitos nestes materiais; sacos de todos os tipos; 

chapéus-de-chuva; peles de animais; malas e maletas 

de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; benga-

las; chicotes, carteiras; bolsas, carteiras para cartões 

de crédito; sacos, arreios e artigos de selaria; sacolas; 

pastas [marroquinaria] [porta-documentos]; bolsas de 

mão; vestuário para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184631

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria sendo 

camisas, T-shirts, camisolas de treino, fatos de treino, 

calças, calças, calções, camisolas curtas, impermeá-

veis, babeiros de tecido, saias, blusas; vestidos, suspen-

sórios, camisolas de lã, casacos curtos, casacos, imper-

meáveis, fatos para neve, gravata, roupões, chapéus, 

e bonés, viseiras solares, cintos, faixas para pulso 

(vestuário), cachecóis, roupa de dormir, pijamas, roupa 

interior para senhoras, roupa interior, botas, sapatos, 

sapatilhas, sandálias, botins, meias para chinelos, 

vestuário de natação; vestuário impermeável; fatos de 

fantasia e fatos para o dia das bruxas; meias de vidro, 

luvas (vestuário), máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184633

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco; artigos para fumadores; is-

queiros para fumadores, bolsas para tabaco, caixas 

para charutos, cachimbos, cinzeiros para fumadores, 

fosforeiras, cigarreiras, caixas de cigarros e charutos 

[providas de humidificador], cortadores de charutos; 

cigarros electrónicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184634

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : Chapter 4 Corp.

  Endereço : 62 King Street, New York, New York 

10014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

de lojas on-line de venda a retalho para vestuário, cal-

çado, chapelaria, jogos, brinquedos, artigos ópticos, 

sacos, couro e imitações de couro, estojos, capas, pla-

taformas para pranchas de skate, pranchas de skate e 

suas peças, cosméticos, autocolantes, estojos de couro 

para telemóveis, bolsas para computadores portá-

teis, estojos adaptados para telefones celulares, sacos 

de mão, vestuário para homem, mulheres, crianças 

e bebés, jogos e artigos de brincar, tabaco e artigos 

para fumadores; publicidade; serviços de marketing, 

apresentação de produtos nos meios de comunicação, 

para fins de venda a retalho, provisão de um mercado 

online para compradores e vendedores de artigos e 

serviços.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/184652

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184653

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagu; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184654

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184655

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 
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(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184656

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagu; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184657

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  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 acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/142993 2021/07/21 2021/07/21 OTB S.P.A. 45

N/153430 2021/07/21 2021/07/21 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 05

N/159838 2021/07/21 2021/07/21

MANNER CULTURA LDA.

45

N/161465 2021/07/21 2021/07/21 MSCI Inc. 16

N/161973 2021/07/21 2021/07/21

LEUNG MING FAI MELVIN

45

N/161980 2021/07/21 2021/07/21

LEUNG MING FAI MELVIN

45

N/161987 2021/07/21 2021/07/21

LEUNG MING FAI MELVIN

45

N/163036 2021/07/21 2021/07/21

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

03

N/163037 2021/07/21 2021/07/21

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED

03

N/163359 2021/07/21 2021/07/21

LEONG POU CHUN

30

N/163360 2021/07/21 2021/07/21

LEONG POU CHUN

43

N/163486 2021/07/21 2021/07/21

WONG LEE YI

45

N/164116 2021/07/21 2021/07/21 KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also as 

KOBE STEEL, LTD.

45

N/167595 2021/07/21 2021/07/21 09

N/168801 2021/07/21 2021/07/21

Ng Helena

35

N/168802 2021/07/21 2021/07/21

Ng Helena

35

N/168854 2021/07/21 2021/07/21 SEGA CORPORATION 09

N/168855 2021/07/21 2021/07/21 SEGA CORPORATION 41

N/170182 2021/07/21 2021/07/21 CHATEAU NARDOU 33

N/170883 2021/07/21 2021/07/21 António Manuel da Silva Peralta 43

N/170944 2021/07/21 2021/07/21 34

N/171608 2021/07/21 2021/07/21 CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO 33

N/172067 2021/07/21 2021/07/21 18

N/172068 2021/07/21 2021/07/21 24

N/172069 2021/07/21 2021/07/21 25

N/172070 2021/07/21 2021/07/21 25

N/173401 2021/07/21 2021/07/21

LAM KIM PANG

32
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N.º
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registo

Data de
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Titular Classe

N/173987 2021/07/21 2021/07/21 Piiman Co., Ltd. 25

N/173988 2021/07/21 2021/07/21 Piiman Co., Ltd. 25

N/173989 2021/07/21 2021/07/21 Piiman Co., Ltd. 25

N/173990 2021/07/21 2021/07/21 Piiman Co., Ltd. 25

N/173991 2021/07/21 2021/07/21 Piiman Co., Ltd. 25

N/174459 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

25

N/174460 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

28

N/174461 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

35

N/174462 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

25

N/174463 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

28

N/174464 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

35

N/174465 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

25

N/174466 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

28

N/174467 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

35

N/174468 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

25

N/174469 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

28

N/174470 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

35

N/174471 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

25

N/174472 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

28

N/174473 2021/07/21 2021/07/21 Star Plus Development Limited

JVR Music International Limited

35

N/174534 2021/07/21 2021/07/21 XOR UK Corporation Limited 37

N/174537 2021/07/21 2021/07/21 XOR UK Corporation Limited 37

N/174597 2021/07/21 2021/07/21

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

35

N/174845 2021/07/21 2021/07/21 CERTIS CISCO SECURITY PTE. LTD. 38

N/174963 2021/07/21 2021/07/21 DUPONT POLYMERS INC. 17

N/175200 2021/07/21 2021/07/21

ZHANG SHAOJIAN

43
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N/175201 2021/07/21 2021/07/21

ZHANG SHAOJIAN

43

N/175383 2021/07/21 2021/07/21 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 18

N/175756 2021/07/21 2021/07/21 33

N/175758 2021/07/21 2021/07/21 33

N/175766 2021/07/21 2021/07/21 33

N/175774 2021/07/21 2021/07/21 33

N/175805 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 07

N/175806 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 10

N/175807 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 44

N/175808 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 07

N/175809 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 10

N/175810 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 44

N/175811 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 07

N/175812 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 10

N/175813 2021/07/21 2021/07/21 Robocath 44

N/175842 2021/07/21 2021/07/21 05

N/175844 2021/07/21 2021/07/21 05

N/176311 2021/07/21 2021/07/21 Rakuten Group, Inc. 36

N/176312 2021/07/21 2021/07/21 Rakuten Group, Inc. 42

N/176477 2021/07/21 2021/07/21 HOCHDORF Swiss Nutrition AG 05

N/176478 2021/07/21 2021/07/21 HOCHDORF Swiss Nutrition AG 29

N/176698 2021/07/21 2021/07/21 45

N/176787 2021/07/21 2021/07/21 爲

Huawei Technologies Co., Ltd.

38

N/176869 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/176870 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 20

N/176871 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 21

N/176872 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/176873 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/176874 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 27

N/176875 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/176876 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 20

N/176877 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 21

N/176878 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/176879 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/176880 2021/07/21 2021/07/21 Barefoot Dreams, Inc. 27

N/176921 2021/07/21 2021/07/21 09

N/176922 2021/07/21 2021/07/21 12

N/176923 2021/07/21 2021/07/21 12
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N/176924 2021/07/21 2021/07/21 12

N/176925 2021/07/21 2021/07/21 12

N/176926 2021/07/21 2021/07/21 12

N/176927 2021/07/21 2021/07/21 12

N/177140 2021/07/21 2021/07/21 HERMES INTERNATIONAL 18

N/177154 2021/07/21 2021/07/21 30

N/177172 2021/07/21 2021/07/21 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

30

N/177174 2021/07/21 2021/07/21 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

30

N/177177 2021/07/21 2021/07/21 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

30

N/177178 2021/07/21 2021/07/21 KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS KIRIN HOLDINGS COMPANY, LIMITED)

30

N/177182 2021/07/21 2021/07/21 Shiseido Americas Corporation 03

N/177341 2021/07/21 2021/07/21 Hyatt International Corporation 43

N/177342 2021/07/21 2021/07/21 Hyatt International Corporation 43

N/177343 2021/07/21 2021/07/21 Hyatt International Corporation 43

N/177344 2021/07/21 2021/07/21 Hyatt International Corporation 43

N/177532 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 09

N/177533 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 09

N/177534 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 35

N/177535 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 36

N/177536 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 38

N/177537 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 41

N/177538 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 42

N/177539 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 45

N/177544 2021/07/21 2021/07/21 Sony Music Solutions Inc. 41

N/177545 2021/07/21 2021/07/21 Sony Music Solutions Inc. 42

N/177564 2021/07/21 2021/07/21 Virgin Enterprises Limited 38

N/177634 2021/07/21 2021/07/21 Fidia Farmaceutici S.p.A. 05

N/177678 2021/07/21 2021/07/21 Porton Biopharma Limited 05

N/177701 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 09

N/177702 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 35

N/177703 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 36

N/177704 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 38

N/177705 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 41

N/177706 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 42

N/177707 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 45

N/177738 2021/07/21 2021/07/21 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 25
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N/177739 2021/07/21 2021/07/21 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 25

N/177780 2021/07/21 2021/07/21

NG CHIO HONG

16

N/177804 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/177811 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/177812 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/177816 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/177820 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/177824 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/177828 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/177832 2021/07/21 2021/07/21 Las Vegas Sands Corp. 45

N/178120 2021/07/21 2021/07/21 44 LABEL GROUP S.R.L. 25

N/178210 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178211 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178212 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178213 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33

N/178215 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178216 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178217 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178218 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33

N/178220 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178221 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178222 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178223 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33

N/178225 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178226 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178227 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178228 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33

N/178230 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178231 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178232 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178233 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33

N/178235 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178236 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178237 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178238 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33

N/178240 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178241 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178242 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178243 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33
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N/178245 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 29

N/178246 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 30

N/178247 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 32

N/178248 2021/07/21 2021/07/21 Monster Energy Company 33

N/178384 2021/07/21 2021/07/21 DFI International Brands Limited 03

N/178436 2021/07/21 2021/07/21 09

N/178624 2021/07/21 2021/07/21

YE LIJUN

30

N/178634 2021/07/21 2021/07/21

CHEUNG MING CHUNG

11

N/178651 2021/07/21 2021/07/21 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/178716 2021/07/21 2021/07/21 Cathay Pacific Airways Limited 18

N/178720 2021/07/21 2021/07/21 Cathay Pacific Airways Limited 39

N/178722 2021/07/21 2021/07/21 Cathay Pacific Airways Limited 43

N/178765 2021/07/21 2021/07/21 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 25

N/178780 2021/07/21 2021/07/21 Inubushi Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/178781 2021/07/21 2021/07/21 Inubushi Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/178874 2021/07/21 2021/07/21 Wells Enterprises, Inc. 30

N/178983 2021/07/21 2021/07/21 COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE 03

N/179072 2021/07/21 2021/07/21 41

N/179073 2021/07/21 2021/07/21 41

N/179175 2021/07/21 2021/07/21 35

N/179324 2021/07/21 2021/07/21 MAISON EX NIHILO Sarl 03

N/179325 2021/07/21 2021/07/21 MAISON EX NIHILO Sarl 04

N/179326 2021/07/21 2021/07/21 MAISON EX NIHILO Sarl 03

N/179327 2021/07/21 2021/07/21 MAISON EX NIHILO Sarl 04

N/179393 2021/07/21 2021/07/21 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/179394 2021/07/21 2021/07/21 Valdimir Pte. Ltd. 36

N/179489 2021/07/21 2021/07/21 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/179490 2021/07/21 2021/07/21 Deciem Beauty Group Inc. 35

N/179491 2021/07/21 2021/07/21 Deciem Beauty Group Inc. 44

N/179514 2021/07/21 2021/07/21 ANTORAF S.R.L. 18

N/179515 2021/07/21 2021/07/21 ANTORAF S.R.L. 25

N/179516 2021/07/21 2021/07/21 ANTORAF S.R.L. 35

N/179551 2021/07/21 2021/07/21 Citizen Watch Company of America, Inc. d/b/a Bulova 14

N/179664 2021/07/21 2021/07/21 MEDICOM TOY CORPORATION 28

N/179665 2021/07/21 2021/07/21 MEDICOM TOY CORPORATION 28

N/179766 2021/07/21 2021/07/21

CHOI SI WAI

03

N/179767 2021/07/21 2021/07/21 43
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N/179769 2021/07/21 2021/07/21 43

N/179770 2021/07/21 2021/07/21 16

N/179771 2021/07/21 2021/07/21

MA DE PINA FENGQUN

43

N/179772 2021/07/21 2021/07/21

MA DE PINA FENGQUN

43

N/179774 2021/07/21 2021/07/21 Vitasoy International Holdings Limited 30

N/179776 2021/07/21 2021/07/21 Vitasoy International Holdings Limited 43

N/179778 2021/07/21 2021/07/21 Vitasoy International Holdings Limited 30

N/179780 2021/07/21 2021/07/21 Vitasoy International Holdings Limited 43

N/179782 2021/07/21 2021/07/21 Vitasoy International Holdings Limited 30

N/179784 2021/07/21 2021/07/21 Vitasoy International Holdings Limited 43

N/179801 2021/07/21 2021/07/21 Eat Just, Inc. 29

N/179855 2021/07/21 2021/07/21 44

N/179856 2021/07/21 2021/07/21 41

N/179857 2021/07/21 2021/07/21 43

N/179858 2021/07/21 2021/07/21

XU XINGQIANG

44

N/179860 2021/07/21 2021/07/21 36

N/179861 2021/07/21 2021/07/21 42

N/179863 2021/07/21 2021/07/21 36

N/179864 2021/07/21 2021/07/21 42

N/179866 2021/07/21 2021/07/21 36

N/179867 2021/07/21 2021/07/21 42

N/179868 2021/07/21 2021/07/21 41

N/179869 2021/07/21 2021/07/21 06

N/179870 2021/07/21 2021/07/21 31

N/179871 2021/07/21 2021/07/21 11

N/179872 2021/07/21 2021/07/21 25

N/179873 2021/07/21 2021/07/21 30

N/179874 2021/07/21 2021/07/21 30

N/179875 2021/07/21 2021/07/21 35

N/179876 2021/07/21 2021/07/21 14

N/179877 2021/07/21 2021/07/21 35

N/179878 2021/07/21 2021/07/21 43

N/179891 2021/07/21 2021/07/21

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

09

N/179892 2021/07/21 2021/07/21

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

35
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N/179893 2021/07/21 2021/07/21

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY (BEIJING) CO., 

LTD.

41

N/179895 2021/07/21 2021/07/21

LEI IO KONG

34

N/179896 2021/07/21 2021/07/21

LEI IO KONG

34

N/179909 2021/07/21 2021/07/21 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 35

N/179910 2021/07/21 2021/07/21 AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as AEON Co., Ltd) 36

N/179911 2021/07/21 2021/07/21

MediBeacon Inc.

10

N/179912 2021/07/21 2021/07/21

CHEN SHAOJUN

05

N/179913 2021/07/21 2021/07/21

CHEN SHAOJUN

35

N/179914 2021/07/21 2021/07/21 43

N/179915 2021/07/21 2021/07/21

POK HOI GRUPO (MACAU) LIMITADA

32

N/179917 2021/07/21 2021/07/21 BURLING LIMITED 25

N/179918 2021/07/21 2021/07/21 BURLING LIMITED 25

N/179921 2021/07/21 2021/07/21 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/179924 2021/07/21 2021/07/21 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 43

N/179925 2021/07/21 2021/07/21 Rare Beauty, LLC 03

N/179942 2021/07/21 2021/07/21 Amgen Inc. 05

N/179944 2021/07/21 2021/07/21 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/179945 2021/07/21 2021/07/21 The Coca-Cola Company 33

N/179946 2021/07/21 2021/07/21 The Coca-Cola Company 33

N/179947 2021/07/21 2021/07/21 The Coca-Cola Company 33

N/179948 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 09

N/179949 2021/07/21 2021/07/21 Lemon Inc. 42

N/179953 2021/07/21 2021/07/21 OPPO

GuangDong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

09

N/179960 2021/07/21 2021/07/21 03

N/179961 2021/07/21 2021/07/21 03

N/179962 2021/07/21 2021/07/21 35

N/179963 2021/07/21 2021/07/21 35

N/179964 2021/07/21 2021/07/21 03

N/179965 2021/07/21 2021/07/21 03

N/179971 2021/07/21 2021/07/21 Johnson & Johnson 05

N/179973 2021/07/21 2021/07/21 The House of Fine Foods (Macao) 1994 Ltd. 35

N/179974 2021/07/21 2021/07/21 43
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N/179975 2021/07/21 2021/07/21

Shanghai Ming Yin International Trading Co., Ltd

33

N/179976 2021/07/21 2021/07/21 09

N/179996 2021/07/21 2021/07/21

LEONG MAN I

43

N/179998 2021/07/21 2021/07/21 THUNEVIN 33

N/179999 2021/07/21 2021/07/21 THUNEVIN 33

N/180000 2021/07/21 2021/07/21 KAKAO CORP. 30

N/180021 2021/07/21 2021/07/21 O L I M P L A B O R AT O R I E S S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

05

N/180023 2021/07/21 2021/07/21

CHINA UNIONPAY CO., LTD.

09

N/180024 2021/07/21 2021/07/21

CHINA UNIONPAY CO., LTD.

36

N/180025 2021/07/21 2021/07/21

CHINA UNIONPAY CO., LTD.

09

N/180026 2021/07/21 2021/07/21

CHINA UNIONPAY CO., LTD.

36

N/180031 2021/07/21 2021/07/21 11

N/180033 2021/07/21 2021/07/21 10

N/180034 2021/07/21 2021/07/21 14

N/180035 2021/07/21 2021/07/21 21

N/180036 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 03

N/180037 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 05

N/180038 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 10

N/180039 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 41

N/180040 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 44

N/180041 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 03

N/180042 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 05

N/180043 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 10

N/180044 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 41

N/180045 2021/07/21 2021/07/21 Galderma Holding S.A. 44

N/180046 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 11

N/180047 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 11

N/180054 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 03

N/180056 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 09

N/180057 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 14

N/180059 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 28

N/180062 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 35

N/180064 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 41

N/180065 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 42
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N/180066 2021/07/21 2021/07/21 Sanrio Company, Ltd. 43

N/180067 2021/07/21 2021/07/21

LAM CHI CHONG

35

N/180068 2021/07/21 2021/07/21

LAM CHI CHONG

35

N/180069 2021/07/21 2021/07/21

LAM CHI CHONG

35

N/180070 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180071 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180072 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180073 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180074 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180075 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180076 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180077 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180078 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180079 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180080 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180081 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180082 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180084 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180085 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180086 2021/07/21 2021/07/21 The Boots Company PLC 03

N/180087 2021/07/21 2021/07/21

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

03

N/180088 2021/07/21 2021/07/21

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

35

N/180093 2021/07/21 2021/07/21 42

N/180094 2021/07/21 2021/07/21 35

N/180095 2021/07/21 2021/07/21 25

N/180096 2021/07/21 2021/07/21 43

N/180097 2021/07/21 2021/07/21 12

N/180099 2021/07/21 2021/07/21

CHOI KA MAN

30

N/180107 2021/07/21 2021/07/21 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 05

N/180108 2021/07/21 2021/07/21 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 35

N/180109 2021/07/21 2021/07/21 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 42

N/180110 2021/07/21 2021/07/21 Procter & Gamble Health Limited 05

N/180111 2021/07/21 2021/07/21 Procter & Gamble Health Limited 29

N/180112 2021/07/21 2021/07/21 Procter & Gamble Health Limited 30
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N/180113 2021/07/21 2021/07/21

Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd.

03

N/180114 2021/07/21 2021/07/21 28

N/180115 2021/07/21 2021/07/21 41

N/180122 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 44

N/180123 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 11

N/180124 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 09

N/180125 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 37

N/180127 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 44

N/180128 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 09

N/180129 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 37

N/180131 2021/07/21 2021/07/21 TOTO LTD. 44

N/180132 2021/07/21 2021/07/21

CHEONG PUI HENG

05

N/180140 2021/07/21 2021/07/21 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 28

N/180141 2021/07/21 2021/07/21 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 28

N/180142 2021/07/21 2021/07/21

FANCL CORPORATION

03

N/180144 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180145 2021/07/21 2021/07/21 09

N/180153 2021/07/21 2021/07/21

Lui Wai Keung

35

N/180155 2021/07/21 2021/07/21 CRISTIANA RIBEIRO SOARES DE FIGUEIREDO 43

N/180156 2021/07/21 2021/07/21 09

N/180157 2021/07/21 2021/07/21 41

N/180158 2021/07/21 2021/07/21

LAM IOK HAN

29

N/180176 2021/07/21 2021/07/21 42

N/180177 2021/07/21 2021/07/21 20

N/180178 2021/07/21 2021/07/21 42

N/180179 2021/07/21 2021/07/21 20

N/180180 2021/07/21 2021/07/21 20

N/180181 2021/07/21 2021/07/21 35

N/180182 2021/07/21 2021/07/21

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/180183 2021/07/21 2021/07/21

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/180184 2021/07/21 2021/07/21

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/180211 2021/07/21 2021/07/21 SNK CORPORATION 16

N/180212 2021/07/21 2021/07/21 SNK CORPORATION 25
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N/180213 2021/07/21 2021/07/21 SNK CORPORATION 28

N/180214 2021/07/21 2021/07/21 SNK CORPORATION 41

N/180221 2021/07/21 2021/07/21 35

N/180222 2021/07/21 2021/07/21

LEONG CHAN CHUN

43

N/180223 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180227 2021/07/21 2021/07/21 Tsit Wing International Company Limited 29

N/180228 2021/07/21 2021/07/21 Tsit Wing International Company Limited 35

N/180229 2021/07/21 2021/07/21 Tsit Wing International Company Limited 29

N/180230 2021/07/21 2021/07/21 Tsit Wing International Company Limited 35

N/180234 2021/07/21 2021/07/21 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 30

N/180235 2021/07/21 2021/07/21 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 32

N/180240 2021/07/21 2021/07/21 01

N/180241 2021/07/21 2021/07/21

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

09

N/180243 2021/07/21 2021/07/21 The Coca-Cola Company 32

N/180244 2021/07/21 2021/07/21 The Coca-Cola Company 32

N/180245 2021/07/21 2021/07/21 The Coca-Cola Company 32

N/180254 2021/07/21 2021/07/21

FUSHUN YONGMAO CONSTRUCTION MACHINERY CO., 

LTD

07

N/180255 2021/07/21 2021/07/21

FUSHUN YONGMAO CONSTRUCTION MACHINERY CO., 

LTD

07

N/180256 2021/07/21 2021/07/21 McDonald's International Property Company Limited 30

N/180257 2021/07/21 2021/07/21 35

N/180258 2021/07/21 2021/07/21

AGÊNCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES 

JARDINS LYCHEE LDA.

32

N/180259 2021/07/21 2021/07/21

AGÊNCIA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES 

JARDINS LYCHEE LDA.

32

N/180263 2021/07/21 2021/07/21

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

29

N/180264 2021/07/21 2021/07/21

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

30

N/180265 2021/07/21 2021/07/21

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

29

N/180267 2021/07/21 2021/07/21

SHENZHEN DISHENGHANG IMPORT AND EXPORT CO., 

LTD

19

N/180268 2021/07/21 2021/07/21

SHENZHEN DISHENGHANG IMPORT AND EXPORT CO., 

LTD

20
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N/180269 2021/07/21 2021/07/21 Colgate-Palmolive Company 21

N/180270 2021/07/21 2021/07/21 25

N/180271 2021/07/21 2021/07/21

TANG MARK JOHN

05

N/180272 2021/07/21 2021/07/21 The Net-a-Porter Group Limited 35

N/180274 2021/07/21 2021/07/21 MSCI Inc. 09

N/180278 2021/07/21 2021/07/21 MSCI Inc. 42

N/180279 2021/07/21 2021/07/21 HUGEL INC. 03

N/180285 2021/07/21 2021/07/21 Shiseido Company, Limited 01

N/180286 2021/07/21 2021/07/21 Shiseido Company, Limited 03

N/180289 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180290 2021/07/21 2021/07/21

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, 

LIMITED

29

N/180291 2021/07/21 2021/07/21

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, 

LIMITED

30

N/180292 2021/07/21 2021/07/21

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, 

LIMITED

32

N/180293 2021/07/21 2021/07/21

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, 

LIMITED

43

N/180294 2021/07/21 2021/07/21

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/180295 2021/07/21 2021/07/21

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

38

N/180296 2021/07/21 2021/07/21

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

41

N/180297 2021/07/21 2021/07/21

SHANGHAI LILITH COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/180298 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180299 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180300 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180306 2021/07/21 2021/07/21 FORTUNE FASHION LIMITED 03

N/180307 2021/07/21 2021/07/21 FORTUNE FASHION LIMITED 03

N/180309 2021/07/21 2021/07/21

OHROPAX GMBH

10

N/180324 2021/07/21 2021/07/21 11

N/180325 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180326 2021/07/21 2021/07/21 30

N/180328 2021/07/21 2021/07/21 34

N/180329 2021/07/21 2021/07/21 34
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N/180330 2021/07/21 2021/07/21 34

N/180338 2021/07/21 2021/07/21  28

N/180339 2021/07/21 2021/07/21 Messika Group 14

N/180340 2021/07/21 2021/07/21 Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings 

Corporation)

14

N/180347 2021/07/21 2021/07/21 14

N/180348 2021/07/21 2021/07/21 16

N/180349 2021/07/21 2021/07/21 26

N/180351 2021/07/21 2021/07/21 35

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/159633

 Data de registo 2021/07/21

 Data de despacho 2021/07/21

 Titular

KOU WAI PENG

 Classe 5

214 2 a 216

 N.º N/159634 

 Data de registo 2021/07/21

 Data de despacho 2021/07/21

 Titular

KOU WAI PENG

 Classe 5

214 2 a 216

 N.º N/171857

 Data de registo 2021/07/21

 Data de despacho 2021/07/21

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a
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 N.º N/173398

 Data de registo 2021/07/21

 Data de despacho 2021/07/21

 Titular

 Classe 5

214 2 a 216

 N.º N/174913

 Data de registo 2021/07/21

 Data de despacho 2021/07/21

 Titular

Greenleaf Biotechnology Co., Ltd.

 Classe 21

214 2 b 215 1 216 1 a 9 1 e

 N.º N/179433

 Data de registo 2021/07/21

 Data de despacho 2021/07/21

 Titular

DAIO PAPER CORPORATION

 Classe 5

214 2 a 216

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/159635 2021/07/26

KOU WAI PENG

05 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/161863 2021/07/22 03 214 2 b 9 1 c 214

1 a

Alínea b) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 

do artigo 9.º, ex. vi a alínea al. a) do n.º 1 do artigo 214.º

N/162750 2021/07/27 05 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi 

a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º



12550     33   2021  8  18 

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/162751 2021/07/27 29 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi 

a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/164030 2021/07/22 05 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/164031 2021/07/22 05 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/165823 2021/07/29

Roctrans International Corp.

18 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/165824 2021/07/29

Roctrans International Corp.

25 214 1 a 9 1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/167505 2021/07/23 Hofseth Biocare ASA 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/168589 2021/07/22

Ding Yi International United 

Holdings Company Limited

36 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/169683 2021/07/22 10 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

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 b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/171710 2021/07/22 Piaggio & C. S.p.A. 21 214 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/171856 2021/07/21 03 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/171858 2021/07/21 32 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/171859 2021/07/21 33 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/171860 2021/07/22 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/171861 2021/07/22 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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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/173366 2021/07/23 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/173367 2021/07/23 35 214 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/173371 2021/07/23 03 214 1 a 9 1 a 199 1

b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/173372 2021/07/23 05 214 1 a 9 1 a 199 1

b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/173373 2021/07/23 35 214 1 a 9 1 a 199 1

b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/173407 2021/07/22 Mylan Inc. 44 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/173568 2021/07/22

LEONG WAI IN

05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/173697 2021/07/27

CHOI WAI CHAN

32 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173698 2021/07/27

CHOI WAI CHAN

32 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173699 2021/07/27

CHOI WAI CHAN

32 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/173992 2021/07/28 Piiman Co., Ltd. 25 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/173993 2021/07/28 Piiman Co., Ltd. 25 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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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/173994 2021/07/28 Piiman Co., Ltd. 25 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/173995 2021/07/28 Piiman Co., Ltd. 25 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/173996 2021/07/28 Piiman Co., Ltd. 25 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174092 2021/07/22 Las Vegas Sands Corp. 43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174885 2021/07/22 Las Vegas Sands Corp. 43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

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 b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/174886 2021/07/22 Las Vegas Sands Corp. 43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

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 b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/174887 2021/07/22 Las Vegas Sands Corp. 43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

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 b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/174888 2021/07/22 Las Vegas Sands Corp. 43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

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 b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/174927 2021/07/22 44 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174974 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 09 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174975 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 16 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174976 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 18 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.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/174977 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 25 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174978 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 09 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174979 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 16 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174980 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 18 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/174981 2021/07/28 Piiman Co. Ltd. 25 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/175067 2021/07/27 32 214 1 a 9 1 c e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/175068 2021/07/27 32 214 1 a 9 1 c e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/175069 2021/07/27 32 214 1 a 9 1 c e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

e a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/176462 2021/07/21 41 214 1 a 9 1 a 199

1 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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176464 2021/07/21 41 214 1 a 9 1 a 199

1 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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176465 2021/07/21 41 214 1 a 9 1 a 199

1 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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176534 2021/07/21 05 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/176558 2021/07/20 32 214 1 a 9 1 a 199 1

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 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/176559 2021/07/20 32 214 1 a 9 1 a 199 1

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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176562 2021/07/21 32 214 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/176563 2021/07/21 32 214 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/176564 2021/07/21 32 214 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/176565 2021/07/21 32 214 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/176572 2021/07/21

C h i n a R e s o u r c e s  S n o w 

Breweries Company Ltd.

32 214 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 as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/176650 2021/07/22 Coupang Corp. 09 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176651 2021/07/22 Coupang Corp. 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176652 2021/07/22 Coupang Corp. 36 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176653 2021/07/22 Coupang Corp. 38 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) 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/176654 2021/07/22 Coupang Corp. 39 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176988 2021/07/20 35 214 1 a 9 1 a 199

1 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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176989 2021/07/20 34 214 1 a 9 1 a 199

1 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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176990 2021/07/20 33 214 1 a 9 1 a 199

1 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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176991 2021/07/20 32 214 1 a 9 1 a 199

1 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 c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/177019 2021/07/20 34 214 2 a 214 1 a 9

1 a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e 

da alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/177049 2021/07/20 Shimano Inc. 28 214 2 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º , conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/177091 2021/07/20 30 214 1 a 9 1 a 199 1

b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178056 2021/07/27 43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/178079 2021/07/28 33 214 1 a 9 1 a 199

1 b

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) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178708 2021/07/27 35 214 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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續期

Renovação

N.º

P/009153

(8901-M)

P/009154

(8902-M)

P/009155

(8903-M)

P/009156

(8904-M)

P/010556

(10272-M)

P/010738

(10573-M)

P/011084

(10933-M)

P/011085

(10934-M)

P/011086

(10935-M)

P/011087

(10936-M)

P/014951

(14837-M)

P/014953

(14839-M)

N/002507 N/004337

N/004339 N/005233 N/005305 N/005338 N/005339 N/005340 N/005383

N/005554 N/005613 N/005614 N/005615 N/005644 N/005645 N/005653

N/005655 N/005656 N/005658 N/005661 N/005662 N/005664 N/005665

N/005667 N/005668 N/005669 N/005670 N/005672 N/005673 N/005674

N/005675 N/005676 N/005822 N/005863 N/005864 N/005865 N/005866

N/005868 N/005869 N/005870 N/005904 N/005905 N/005906 N/006171

N/006831 N/006832 N/025960 N/025961 N/025962 N/025963 N/026302

N/026860 N/026861 N/026862 N/026863 N/026903 N/026904 N/026905

N/026906 N/026907 N/026908 N/026909 N/026910 N/026911 N/026912

N/026913 N/026914 N/026915 N/026916 N/026917 N/026918 N/026919

N/026920 N/026921 N/026922 N/026923 N/026924 N/026925 N/026926

N/026927 N/026928 N/026929 N/026930 N/026931 N/027062 N/027063

N/027064 N/027277 N/027339 N/027545 N/027585 N/027586 N/027751

N/027987 N/028404 N/028405 N/028554 N/028555 N/028556 N/029086

N/029155 N/029246 N/029247 N/029253 N/029254 N/029255 N/029256

N/029257 N/029258 N/029299 N/029301 N/029458 N/029459 N/029460

N/029461 N/029462 N/029463 N/029646 N/029647 N/029754 N/029768

N/029770 N/029889 N/029890 N/029891 N/029892 N/029893 N/029894

N/029895 N/029896 N/029897 N/029898 N/029899 N/029933 N/029934

N/029935 N/029936 N/029937 N/029938 N/029939 N/029940 N/029941

N/029942 N/030121 N/030122 N/030123 N/030124 N/030125 N/030126

N/030127 N/030128 N/030129 N/030130 N/030131 N/030132 N/071426

N/074977 N/074978 N/074979 N/074980 N/075764 N/075765 N/075766

N/076230 N/076286 N/077871 N/077872 N/078594 N/078595 N/078596

N/078597 N/078598 N/078599 N/078600 N/078601 N/078602 N/078603

N/078604 N/078605 N/078606 N/078607 N/078608 N/078609 N/079248

N/079249 N/080515 N/081609 N/081610 N/081611 N/081758 N/081850

N/081851 N/081983 N/081984 N/082047 N/082305 N/082306 N/082307

N/082308 N/082309 N/082310 N/082311 N/082312 N/082451 N/082467

N/082590 N/082594 N/082595 N/082636 N/082637 N/082917 N/082949

N/082950 N/082978 N/082979 N/082980 N/083000 N/083173 N/083280

N/083496 N/083517 N/083518 N/083598 N/083599 N/083781 N/084312

N/084313 N/084314 N/084315 N/084316 N/084317 N/084318 N/084319

N/084320 N/084321 N/084322 N/084363 N/084364 N/084367 N/084386



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12557

N.º

N/084517 N/084518 N/084519 N/084568 N/084747 N/084803 N/084818

N/084819 N/084820 N/084821 N/084822 N/084823 N/084824 N/084837

N/084838 N/084839 N/084840 N/084850 N/084851 N/084966 N/084969

N/084970 N/084971 N/085157 N/085386 N/085387 N/085389 N/085390

N/085392 N/085393 N/085394 N/085395 N/085396 N/085397 N/085398

N/085399 N/085400 N/085401 N/085402 N/085404 N/085405 N/085406

N/085407 N/085408 N/085409 N/085410 N/085411 N/085412 N/085413

N/085414 N/085415 N/085416 N/085417 N/085418 N/085419 N/085420

N/085422 N/085423 N/085426 N/085427 N/085428 N/085429 N/085451

N/085452 N/085622 N/086518 N/086519 N/086520 N/086521 N/086522

N/086523 N/086524 N/086525 N/086526 N/086527 N/086528 N/086529

N/086546 N/086547 N/086548 N/086549 N/086550 N/086551 N/086552

N/086553 N/086560 N/086575 N/086576 N/086577 N/086578 N/086591

N/086592 N/086593 N/086594 N/086595 N/086596 N/086597 N/086598

N/087393 N/087394 N/087422 N/087558 N/087707 N/087723 N/087858

N/087859 N/087860 N/087861 N/087862 N/087863 N/087864 N/087865

N/087866 N/087867 N/087868 N/087869 N/088098 N/088239 N/088337

N/088436 N/088437 N/088502 N/088504 N/088541 N/088543 N/088544

N/088545 N/088546 N/088623 N/088624 N/088647 N/088652 N/088653

N/088654 N/088667 N/088668 N/088759 N/088815 N/088816 N/088852

N/088869

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000017

(17-M)

2021/07/13

Transmissão

SABIC Global 

Technologies B.V.

SHPP Global Technologies B.V., com 

sede em Plasticslaan 1, 4612 PX Bergen 

op Zoom, The Netherlands

P/002870

(2766-M)

2021/07/13

Modificação de 

sede

HARD ROCK 

HOLDINGS, LTD.

Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF United Kingdom

P/002871

(2767-M)

2021/07/13

Modificação de 

sede

Hard Rock Holdings 

Ltd.

Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF United Kingdom

P/004574

(4434-M)

2021/07/16

Modificação de 

sede

ORIENT EXPRESS 82 Rue Henri Farman 92130 Issy-Les- 

-Moulineaux, France

P/005483

(5341-M)

N/006793

N/006794

N/119439

N/119440

2021/07/13

Transmissão

Covestro Deutschland 

AG

Covestro Intellectual Property GmbH & 

Co. KG, com sede em Kaiser-Wilhelm- 

-Allee 60, 51373 Leverkusen, Germany
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/005527

(5385-M)

2021/07/13

Modificação de 

sede

CITIGROUP INC. 388 Greenwich Street, New York, New 

York, 10013, U.S.A.

P/008516

(8226-M)

2021/07/22

Modificação de 

identidade

DAVIDE CAMPARI 

MILANO, S.p.A.

DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.

Modificação de 

sede

DAVIDE CAMPARI- 

-MILANO N.V.

Herengracht 420 (1017BZ) Amsterdam, 

The Netherlands

P/010309

(10219-M)

N/006682

2021/07/13

Modificação de 

sede

Michael Kors 

(Switzerland) 

International GmbH

Vi a C a n t o n a l e 18 , 6 9 2 8 M a n n o, 

Switzerland

P/012561

(12438-M)

2021/07/16

Transmissão

GYM-MARK, INC. TCP Brands, LLC, com sede em 500 

Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 

07094, United States of America

N/005169

N/005170

N/005171

N/005607

N/005763

N/005764

N/005765

N/009990

N/051397

N/053785

N/055910

N/056205

N/080149

N/093241

N/099375

N/099376

N/114933

2021/07/23

Transmissão

Takeda Pharmaceutical 

Company Limited

CELLTRION ASIA PACIFIC PTE. 

LTD., com sede em 6 Eu Tong Sen 

Street #11-10C, The Central, Singapore

N/008306

N/008424

N/008425

N/010453

N/010511

N/011460

N/011824

N/013655

N/021942

N/032643

N/033003

N/036472

N/036473

N/039017

2021/07/13

Modificação de 

identidade

Angel Playing Cards 

Co., Ltd.

Angel Group Co., Ltd.

N/008306

N/008424

N/008425

N/010511

N/013655

N/032643

N/033003

N/036472

N/036473

N/039017

2021/07/13

Modificação de 

sede

Angel Group Co., Ltd. 4600 Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, 

Japan

N/012262 2021/07/26

Modificação de 

identidade

Gold Coin Management 

Holdings Limited

Gold Coin Management Holdings Pte. 

Ltd.

N/012262

N/154117

N/154118

N/154119

N/154120

2021/07/26

Modificação de 

sede

Gold Coin Management 

Holdings Pte. Ltd.

47 Scotts Road, #16-01/02, Goldbell 

Towers, Singapore 228233

N/012491

N/012492

N/012687

N/012688

2021/07/13

Transmissão

TELFORD 

INTERNATIONAL 

ENTERPRISE 

LIMITED

Telford Beverage Brands Company 

Limited, com sede em 2nd Floor, Tower 

A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Centre, 

Kwai Chung, New Territories, Hong Kong



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12559

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/012879

N/012880

2021/07/22

Transmissão

Lotte Co., Ltd. Lotte Holdings Co., Ltd., com sede 

em 20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 

Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

N/014147 2021/07/13

Transmissão

Telford International 

Enterprise Limited

Telford Beverage Brands Company 

Limited, com sede em 2nd Floor, Tower 

A, Regent Centre, 63 Wo Yi Hop Centre, 

Kwai Chung, New Territories, Hong Kong

N/022842

N/022843

N/022845

N/022846

N/022847

2021/07/16

Transmissão

Gym-Mark, Inc. TCP Brands, LLC, com sede em 500 

Plaza Drive, Secaucus, New Jersey 

07094, United States of America

N/026419

N/026420

N/027606

2021/07/13

Modificação de 

sede

Société des Hôtels 

Méridien

3 rue de Téhéran Paris 75008 France

N/028910 2021/07/14

Modificação de 

sede

LICENSE 

INTERNATIONAL, 

INC.

2-1-3, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

N/030235 2021/07/14

Transmissão

Just One More 

Restaurant Corporation

LNY PLM, LLC, com sede em 1510 

West Loop South, Houston, Texas 

77027 (USA)

N/031256 2021/07/14

Transmissão

JUST ONE MORE 

RESTAURANT 

CORPORATION

LNY PLM, LLC, com sede em 1510 

West Loop South, Houston, Texas 

77027 (USA)

N/041342 2021/07/15

Modificação de 

identidade

KNAUF 

AQUAPANEL GmbH

Knauf Performance Materials GmbH

N/057342 2021/07/26

Modificação de 

identidade

Rakuten, Inc. Rakuten Group, Inc.

N/080846 2021/07/15

Modificação de 

identidade

厨

ZBOM HOME COLLECTION CO., 

LTD

N/081627

N/081628

N/081629

N/081630

N/081631

N/081632

2021/07/14

Modificação de 

sede

F r a s e r  a n d N e a v e , 

Limited

438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 

Point, Singapore 119958, Singapore

N/081850

N/081851

2021/07/27

Modificação de 

sede

CILAJET, LLC 16425 Ishida Avenue, Gardena, CA 

90248 U.S.A.

N/081865 2021/07/15

Modificação de 

identidade

厨

Zbom Cabinets Co. , 

Ltd.

ZBOM HOME COLLECTION CO., 

LTD

N/083773

N/083774

N/083775

N/083776

N/083777

N/083778

N/083779

2021/07/13

Modificação de 

sede

dōTERRA Holdings, 
LLC

389 South 1300 West, Pleasant Grove, 

Utah 84062, United States of America
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/084216 2021/07/13

Modificação de 

sede

Sociedade Express 

Grupo Limitada

42

2 5D

N/085618 2021/07/23

Transmissão

SUPER BRAND 

LICENCING.

WORLD BRAND LICENSING, com 

sede em 89-97 Rue Magenta, 69100 

Villeurbanne, France

N/087417 2021/07/22

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Hershey Chocolate 

& Confectionery 

Corporation 

Hershey Chocolate & Confectionery 

LLC

N/102516

N/102517

N/102518

N/102519

N/102520

N/102521

N/102522

N/102523

2021/07/23

Transmissão

FBM Gaming, Inc. Drako Limited, com sede em Central 

Business Centre, Level 5, 135, Spinola 

Bay, St. Julians, STJ 3093, Malta

N/104759

N/104760

N/104761

N/104762

N/104763

N/104764

N/104765

2021/07/22

Transmissão

THOMAS COOK 

NORTHERN EUROPE 

AKTIEBOLAG

Nordic Leisure Travel Group AB, 

com sede em Rålambsvägen 17, 105 20 

Estocolmo, Suécia

N/110262 2021/07/15

Modificação de 

identidade

N/110822

N/110823

N/110824

N/110825

N/110826

N/110827

N/110828

N/110829

N/110830

N/110831

N/110832

N/110833

N/110834

N/110835

N/110836

N/110837

N/110838

N/110839

2021/07/15

Modificação de 

identidade

N/114265

N/114266

N/114267

N/114268

2021/07/13

Modificação de 

sede

153 2 1

N/114923

N/114924

N/114925

N/114926

2021/07/23

Transmissão

Takeda AS CELLTRION ASIA PACIFIC PTE. 

LTD., com sede em 6 Eu Tong Sen 

Street #11-10C, The Central, Singapore

N/114937

N/114939

2021/07/23

Transmissão

Takeda Austria GmbH CELLTRION ASIA PACIFIC PTE. 

LTD., com sede em 6 Eu Tong Sen 

Street #11-10C, The Central, Singapore

N/121137

N/121138

N/121139

N/121140

2021/07/27

Transmissão COMMUNICATION 

MICHEL 

GALLOYER

LE GRENIER A PAIN, com sede 

em 12 Rue de la Gare - 49100 Angers, 

France
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/127583

N/127584

2021/07/14

Transmissão por 

fusão

Humajor Co., Ltd. Wyatt Co., Ltd., com sede em 9F, 427, 

Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

N/133197

N/133198

N/143805

N/143806

N/143807

N/143808

N/143809

N/143810

N/143811

N/143812

N/143813

N/143814

N/143815

N/143816

N/143817

N/143818

N/143819

N/143820

N/147851

N/147852

N/164919

2021/07/26

Transmissão

Drunk Elephant, LLC Shiseido Americas Corporation, com 

sede em 301 Route 17 North, 10th 

Floor, Rutherford, New Jersey 07070, 

United States of America

N/136390 2021/07/16

Transmissão

ALLEA HOLDING 

LTD.

SOVA CAPITAL LIMITED, com 

sede em 12th Floor, 88 Wood Street, 

London, EC2V 7RS, UK

N/136898

N/136899

N/136900

N/136901

2021/07/26

Transmissão

WO LEE STEEL 

COMPANY LIMITED

Nippon S tee l Corpora t ion, com 

sede em 6-1, Marunouchi 2-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan

N/139541

N/139542

N/139543

N/139544

N/139545

N/139546

N/139547

N/139548

N/139549

N/139550

N/139551

N/139552

N/139553

N/139554

N/139555

N/139556

N/139557

N/139558

2021/07/13

Modificação de 

sede

SWISSTIME GROUP 

CO., LIMITED

111-113 23

2301

N/142508

N/142509

N/142510

N/142511

N/142512

N/142513

N/142514

N/142515

N/142516

N/142517

N/142518

N/142519

2021/07/23

Transmissão

Pedder Medical 

Partners Limited

P E D D E R  H E A L T H C A R E 

MANAGEMENT GROUP LIMITED, 

com sede em Corporate Registrations 

L imi ted o f Sea Meadow House, 

Blackburne Highway (P.O. Box 116), 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

N/152830

N/152831

N/152832

N/152833

N/159517

N/160262

N/160263

N/160264

N/160265

N/160266

N/160267

N/160268

N/160269

N/168541

N/168542

N/168543

N/168544

N/168545

N/168546

N/168547

N/168548

N/168549

N/168550

N/168551

N/168552

N/168553

2021/07/13

Modificação de 

sede

Oatly AB Box 588, 201 25 Malmö, Sweden
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/160270

N/160271

N/160272

N/160273

N/160274

N/160275

N/160276

N/160277

N/160278

N/160279

N/160280

N/160281

N/160282

N/160283

N/160284

N/163808

N/163809

N/163810

N/163811

N/163812

N/163813

N/165927

N/168534

N/168535

N/168536

N/168537

N/168538

N/168539

N/168540

N/168554

N/168555

N/168556

N/168557

N/168558

N/168559

N/168560

N/168561

N/168562

N/168563

N/168564

N/168565

N/168566

N/168567

N/168568

N/174052

N/174053

N/174054

N/174055

N/174056

N/174140

N/174141

N/174142

N/177051

N/177052

N/177053

N/177054

N/177055

2021/07/13

Modificação de 

sede

Oatly AB Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

N/154117

N/154118

N/154119

N/154120

2021/07/26

Modificação de 

identidade

GOLD COIN 

MANAGEMENT 

HOLDINGS LIMITED

Gold Coin Management Holdings Pte. 

Ltd.

N/158387

N/158388

N/158389

N/158390

2021/07/23

Transmissão

FBM GAMING INC. Drako Limited, com sede em Central 

Business Centre, Level 5, 135, Spinola 

Bay, St. Julians, STJ 3093, Malta

N/161626

N/161627

2021/07/22

Transmissão

MA Brands Beverage 

Unlimited Company

Mark Anthony International SRL, com 

sede em "One Haggatt Hall", Haggatt 

Hall, St. Michael BB 11059, Barbados, 

West Indies

N/162772

N/162773

N/162774

N/162775

N/162776

N/162777

N/162778

N/162779

2021/07/26

Modificação de 

identidade

Ejoy.com Limited Qookka Entertainment Limited

Modificação de 

sede

Qookka Entertainment 

Limited

26/F, Tower One, Times Square, 1 

Matheson Street, Causeway Bay, Hong 

Kong

N/169129 2021/07/13

Modificação de 

sede

Liber Limited Unit 20 1, 2/F, 135 Bonham Strand 

Trade Centre, 135 Bonham Strand, 

Sheung Wan, Hong Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/174694 2021/07/13

Modificação de 

identidade

TOYO JIDOKI CO., 

LTD.

PACRAFT Co., Ltd.

N/174795

N/174796

N/174797

N/174798

2021/07/23

Transmissão

PPB STUDIOS CO., 

LTD.

Vu’or Co., Ltd., com sede em 6F, 229, 

Dosan-daero, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

N/178742 2021/07/13

Transmissão

Tanne Snowden TRONQUE LIMITED, com sede 

em 161 Jervois Road, Herne Bay, 

Auckland, 1011, New Zealand

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de

despacho
Titular Classe

N/018867 2021/07/26 2021/07/26

Hong Kong Chien Cao Tong Medical Limited

05

N/018920 2021/07/26 2021/07/26

Hong Kong Chien Cao Tong Medical Limited

05

N/018922 2021/07/26 2021/07/26

Hong Kong Chien Cao Tong Medical Limited

05

N/069063 2021/07/14 2021/07/14 BANANA REPUBLIC (ITM) INC. 18

司法判決

Decisão judicial

N.º

 / 

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º 
Data de trânsito 

em julgado

1 N/154619 Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki 

Kaisha Koei Tecmo Games) TJB

CV3-20-0070-CRJ 2021/06/10

1 N/167139 Apple Inc.

TJB

CV1-21-0037-CRJ 2021/06/22

1 N/164382,

 N/164383,

 N/164384,

 N/164385

Kids' Gallery Co. Ltd.

TJB

CV2-21-0001-CRJ 2021/06/21

2 N/165066 Apple Inc.

TJB

CV1-21-0025-CRJ 2021/06/03

3 N/109951

 N/109952 TJB

CV3-18-0127-CAO 2021/07/05
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N.º

 / 

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º 
Data de trânsito 

em julgado
4 N/172849

NG KA YUI TJB

CV1-21-0030-CRJ 2021/06/21

5 N/151813 Destiny Holdings Limited

TSI

Ac de 2021/06/17

Proc. n.º 90/2021

2021/07/05

6 N/160344 SFBI (Asia Pacific) Pte Ltd

TSI

Ac de 2021/06/24

Proc. n.º 314/2021

2021/07/12

1  
2 
3 
4 决
5 
6 
1 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca. 
2 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.
3 A sentença do TJB declarou a nulidade do registo das marcas.
4 A sentença do TJB julgou extinta a Instância por inutilidade superveniente da lide.
5 O Acordão do TSI, revogou o despacho de recusa da marca. 
6 O Acordão do TSI, manteve o despacho de recusa da marca.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/179226 2021/06/07 Valentino S.p.A.

N/179227 2021/06/07 Valentino S.p.A.

N/179698 2021/06/21 SOCIETE ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE

N/179744 2021/06/21 Tsit Wing International Company Limited TWG Tea Company Pte Ltd

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 De-

zembro, 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/002526

[22]  Data de pedido : 2020/07/31

[71]  Requerente : 
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  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Vasilhas de plástico.

[57]  Resumo : 

 1 HDPE

 2

logo

 3

  Figura : 

[21]  N.º : D/002533

[22]  Data de pedido : 2020/08/21

[71]  Requerente : 

 Guangdong Dopdea Energy Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 3

 Building 3, No.1, Julongjiang Village, Julong Road, 

Wangniudun Town, Dongguan City, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 26 - 03

[54]  Título : 

 Candeeiros de rua.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/02  China

N.º 202030350752.7

[21]  N.º : D/002548

[22]  Data de pedido : 2020/09/24

[71]  Requerente : 

 Guangdong Dopdea Energy Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 3

 Building 3, No.1, Julongjiang Village, Julong Road, 

Wangniudun Town, Dongguan City, Guangdong, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 26 - 03

[54]  Título : View

 Lâmpada de rua (da série de “View”).

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/27  China

N.º 202030413659.6

[21]  N.º : D/002576

[22]  Data de pedido : 2020/11/19

[71]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60

 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :  Shigeki YAGAMI

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Sacos de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/07/27  Japão

N.º 2020-015538

[21]  N.º : D/002609

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

[71]  Requerente : 

 COMPAGNIE GERVAIS DANONE

  Endereço : 17 boulevard Haussmann 75009 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador :  He Yongjun

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa.

[57]  Resumo : A forma do frasco é um corpo rotati-

vo, com contorno suave e gracioso. O colo da garrafa 

é como se duas bolhas se empilhassem para revelar 

a imagem de marca única. A cintura fina produz um 

efeito visual positivo e também favorece a sua pega.

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/17  China

N.º 202030389544.8

[21]  N.º : D/002610

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

[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]  C r i a d o r :   WA N G, L u x i ,   

ZHANG, Yunlong

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Televisão.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/01  China

N.º 202030347532.9

[21]  N.º : D/002616

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

[71]  Requerente : Inovio Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 660 W. Germantown Pike, Suite 110, 

Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462 US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Daniel E. WILLIAMSON, Andrew 

BRYAN, Kevin KEMMERRER

[51]  Classificação : 24 - 01, 28 - 03

[54]  Título : 

 Dispositivo de electroporação portátil.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para um dispo-

sitivo de electroporação portátil conforme mostrado e 

descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/07/02  Estados Unidos 

da América N.º 29/740,379

[21]  N.º : D/002617

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



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12567

[71]  Requerente : 

 FITT S.P.A.

  Endereço : Via Piave 8, 36066 Sandrigo Vicenza, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Cr iador :  Alessandro 

Mezzalira

[51]  Classificação : 23 - 01

[54]  Título : 

 Mangueira.

[57]  Resumo : 着

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/20  China

N.º 202030393984.0

[21]  N.º : D/002618

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

[71]  Requerente : 

 FITT S.P.A.

  Endereço : Via Piave 8, 36066 Sandrigo Vicenza, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Cr iador :  Alessandro 

Mezzalira

[51]  Classificação : 23 - 01

[54]  Título : 

 Mangueira.

[57]  Resumo : 着

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/20  China

N.º 202030393984.0

[21]  N.º : D/002619

[22]  Data de pedido : 2021/01/12

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um carro coupé tendo uma carroçaria caracterizada 

composta por:

 - um volume dianteiro incluindo um pára-choque 

dianteiro, faróis dianteiros, uma capota e dois guarda-

-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por 

um pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas 

janelas laterais traseiras fixas mínimas, uma janela 

traseira coberta por uma estrutura traseira com três 

fendas e um tejadilho; e

 - um volume traseiro, que é fechado por uma porta 

delimitada na parte inferior a estrutura da carroceira 

traseira e que inclui dois guarda-lamas traseiros, dois 

faróis traseiros e um pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/07/15  União Euro-

peia N.º 008042873

[21]  N.º : D/002620

[22]  Data de pedido : 2021/01/12

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo coupé 

tendo uma carroçaria caracterizada composta por:

 - um volume dianteiro incluindo um pára-choque 

dianteiro, faróis dianteiros, uma capota e dois guarda-

-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por 

um pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas 

janelas laterais traseiras fixas mínimas, uma janela 

traseira coberta por uma estrutura traseira com três 

fendas e um tejadilho; e

 - um volume traseiro, que é fechado por uma porta 

delimitada na parte inferior a estrutura da carroceira 
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traseira e que inclui dois guarda-lamas traseiros, dois 

faróis traseiros e um pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/07/15  União Euro-

peia N.º 008042139

[21]  N.º : D/002625

[22]  Data de pedido : 2021/01/22

[71]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Camille SAUVAIN

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pedra preciosa.

[57]  Resumo : As características do desenho para as 

quais a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/31  França

N.º 2020-3539

[21]  N.º : D/002626

[22]  Data de pedido : 2021/01/22

[71]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLETIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Camille SAUVAIN

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pedra preciosa.

[57]  Resumo : As características do desenho para as 

quais a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo conforme mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/07/31  França

N.º 2020-3540

[21]  N.º : D/002628

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[71]  Requerente : HERMES SELLIER

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de ombro.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/07/29  

WIPO N.º WIPO96693

[21]  N.º : D/002629

[22]  Data de pedido : 2021/01/25

[71]  Requerente : HERMES SELLIER

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de ombro.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/07/29  

WIPO N.º WIPO96695
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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.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002600 2021/07/28 173 d

Alínea d) do art.º 173.º

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/004968

[22]  Data de pedido : 2021/06/15

[71]  Requerente : 

 BIOATLA, LLC

  Endereço : 

11010 92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980038826.8

Data de pedido 2019/06/04 N.º de anúncio CN 

112292396A 2021/01/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 4 ,  A61K47/6 8 , 

A61P37/00, G01N33/68, A61K39/00

[54]  Título : IL-22

 Anticorpos anti-IL-22, fragmentos de anticorpos, imu-

noconjugados deles e seus usos.

[57]  Resumo : IL-22

I L-22 I L-22

IL-22

IL-22

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/06/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/680,698

 2018/10/30  Estados Unidos da América

N.º 62/752,567
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[21]  N.º : J/004969

[22]  Data de pedido : 2021/06/15

[71]  Requerente : 

 BIOATLA, LLC

  Endereço : 

11010 92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980051029.3

Data de pedido 2019/08/20 N.º de anúncio CN 

112566929A 2021/03/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/0 0 ,  G 01N33/6 8 , 

A61P19/02, A61P25/00, A61P35/00, A61K39/00

[54]  Título : pH

 Proteínas condicionalmente activas com selectividade 

de pH.

[57]  Resumo : 肽

肽 i

肽 肽 pI

肽 pI 肽 i i 肽

肽

肽

肽

i i i 肽

肽

肽

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/08/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/720,570

[21]  N.º : J/004991

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[71]  Requerente : 

 OBI PHARMA, INC.

  Endereço : 3 19

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980065170.9

Data de pedido 2019/10/02 N.º de anúncio CN 

112805032A 2021/05/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K45/0 0, 

A61K47/68, A61P35/00, C07K16/18, C07K16/28, 

C07K16/30, G01N33/574

[54]  Título : SSEA-4

 Terapia de combinação usando ant icorpos ant i-

-SSEA-4 e em conjugação com agentes terapêuticos 

oncológicos.

[57]  Resumo : 

SSEA-4

Siglec-9 Siglec-9

Siglec-9 SSEA-4

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/10/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/740,373

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.
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已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004873

[22]  Data de pedido : 2021/05/07

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : -

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, CH-4070 

Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 LU DW IGM A X I M I L I A N S-U N I V E R SI TA E T 

MUENCHEN

  Endereço : Geschwister-Schol l-Platz 1,80539 

Muenchen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : C. , R. , S.

, C. , S. , G. , C.

  Patente de Invenção da DNPI : 

 N.º de patente ZL201380016362.3 Data 

de pedido 2013/01/24 N.º de anúncio da 

concessão CN 104379601B 2021/04/09

[51]  Classificação : C07K16/28, C07K16/30

[54]  Título : - T-

 Moléculas de anticorpo biespecíficas e células T trans-

fretadas com antígeno e seu uso na medicina.

[57]  Resu mo : 

C D8+T-

CD8+T-

-

CD8+T- T-

C D8+T-

CD8+T-

C D8+T- T-

CD8+T- CD8+T-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/02/03  União Euro-

peia N.º 12153786.4

[21]  N.º : J/004919

[22]  Data de pedido : 2021/05/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 EYEVENSYS

  Endereço : Tour Montparnasse 33, avenue du 

Maine BP 196 75015 Paris (FR)

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : , , 

, , , 

-

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680032822.5

Data de pedido 2016/04/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 107708623B 2021/02/26

[51]  Classificação : A61F9/00, A61N1/32

[54]  Título : 

 Aparelho de electroporação.

[57]  Resumo : 

16

S 18

10mm 15mm

10

着 28

40º

[30]  Prioridade : 2015/04/14  União Euro-

peia N.º 15305548.8

[21]  N.º : J/004923

[22]  Data de pedido : 2021/05/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 Array BioPharma Inc.

  Endereço : 3200 Walnut Street, Boulder, Colora-

do 80301, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : S. , S.W. , J.F. , 

K.R. , J. , L. , , T. , G.R.

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810204068.X

Data de pedido 2012/05/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 108329246B 2021/02/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D207/14, C07D401/04, 

C07D403/04, C07D417/04
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[54]  Título : TRKA 酶 吡 脲 吡

脲

 Composto de «Pyrrolidinyl Urea and Pyrrolidinyl 

Thiourea» como inibidores de «TRKA kinase».

[57]  Resumo : II

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/05/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/485,858

[21]  N.º : J/004928

[22]  Data de pedido : 2021/05/28

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE LIMITED

  Endereço : Milstein Building, Granta Park, Cam-

bridge Cambridgeshire CB21 6GH (GB)

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  I nventor : R. , P. , J. , 

M.M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580024117.6

Data de pedido 2015/05/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 106456756B 2021/04/23

[51]  Classificação : A61K39/395, A61P35/00

[54]  Títu lo : -B7-H1

-CTLA-4

 Anticorpos de anti-B7-H1 e anti-CTLA-4 destinados 

ao tratamento de cancro de pulmão de células não pe-

quenas.

[57]  Resumo : 

M EDI4736

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/992658

 2015/01/21  Estados Unidos da América

N.º 62/105992

 2015/02/10  Estados Unidos da América

N.º 62/114336

[21]  N.º : J/004929

[22]  Data de pedido : 2021/05/28

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S. , A. , A.M. , V.

, L.R. , M. , G.R. , , M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680070227.0

Data de pedido 2016/11/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 108367008B 2021/04/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/513,  A61K 9/0 0 , 

A61K31/565

[54]  Títu lo : 吡呋

 Composições farmacêuticas contendo «Doravirine», 

«Tenofovir Disoproxil Fumarate» e «Lamivudine».

[57]  Resumo : 

吡呋

HIV

[30]  Prioridade : 2015/12/02  Estados Unidos 

da América N.º 62/261953

[21]  N.º : J/004954

[22]  Data de pedido : 2021/06/08

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, 

California 94080, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , R , P , 

, P , R T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480055128.6

Data de pedido 2014/10/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 105658237B 2021/03/09

[51]  Classificação : C07K16/18

[54]  Título : Ly6E

 Anticorpos anti-Ly6E e métodos de uso.

[57]  Resumo : Ly6E

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2013/10/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/893,553

[21]  N.º : J/004975

[22]  Data de pedido : 2021/06/17

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 SHUFFLE MASTER GMBH & CO KG

  Endereço : Wipplingerstrasse 25, 1010 Vienna, 

Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : R  NAGARAGATTA, 

Ravi ,  FEKETE, Georg

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780072991.6

Data de pedido 2017/09/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 110337678B 2021/05/11

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Equipamentos, sistemas e métodos relacionados para 

monitoramento e exibição em tempo real dos respecti-

vos dados de equipamentos de jogos de casinos.

[57]  Resumo : 

5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/26  Estados Unidos 

da América N.º 15/276,476

[21]  N.º : J/004983

[22]  Data de pedido : 2021/06/23

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 ACADEMY OF MILITARY MEDICAL SCIENCES

  Endereço : 27 100850

 No. 27, Ta iping Road, Haid ian Distr ic t, Beijing 

100850, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010572752.0

Data de pedido 2020/06/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 111557939B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/4965, A61P31/14, 

A61P11/00

[54]  Título : 

 Aplicação de favipiravir na preparação de medicamen-

tos para o tratamento da infecção por coronavírus.

[57]  Resumo : I

  Figura : 

 

 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/21  China

N.º 202010070142.0

[21]  N.º : J/004984

[22]  Data de pedido : 2021/06/23

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 ACADEMY OF MILITARY MEDICAL SCIENCES

  Endereço : 27 100850

 No. 27, Ta iping Road, Haid ian Distr ic t, Beijing 

100850, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010681500.1

Data de pedido 2020/07/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 111803483B 2021/04/06

[51]  Classificação : A61K31/245, A61P31/14

[54]  Título : SARS-CoV-2



12574     33   2021  8  18 

 Aplicação dos compostos do tipo de parabenos no tra-

tamento da infecção por SARS-CoV-2.

[57]  Resumo : I

SARS-CoV-2

  Figura : 

 

 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/21  China

N.º 202010073050.8

[21]  N.º : J/004989

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 Gilead Sciences, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : O. , C. , P.A.

, K.S. , J.E. , A. , W.J. , J. , 

C.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580069222.1

Data de pedido 2015/12/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107108595B 2021/04/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/12, C07D417/14, 

C07D413/14, C07D471/08, C07D451/06, C07D401/14, 

C07D261/08, A61K31/4025, A61K31/44, A61P3/10, 

A61P35/00, A61P9/00, A61K31/42, A61K31/422, 

A61K31/454, A61K31/4545, A61K31/4439, A61K31/46, 

A61P 3/0 4 ,  A61K 31 /4 45,  A61P1 /16 ,  A61P 3/0 0 , 

A61P29/00, A61P3/06, A61P9/10, A61P1/00

[54]  Título : FXR(NR1H4)

 Novo composto regulador de FXR (NR1H4).

[57]  Resumo : NR1H4 FXR

F X R

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/17  União Euro-

peia N.º 14004260.7

[21]  N.º : J/004990

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 Gilead Sciences, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : .

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811215092.X

Data de pedido 2013/01/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 109438418B 2021/04/13

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D401/14, A61K31/4439, 

A61P13/12 , A61P3/10, A61P1/16, C 07D401/04, 

C07D233/56

[54]  Título : 酶

 Inibidor da quinase reguladora do sinal da apoptose 

celular.

[57]  Resumo : I

酶 “ASK1”

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/01/27  Estados Unidos 

da América N.º 61/591,710

[21]  N.º : J/004992

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-5, Doshomachi 2-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 541-8526 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780042306.5

Data de pedido 2017/07/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 109475520B 2021/05/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/277, A61K45/0 0, 

A61P35/00, A61P43/00
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[54]  Título : EP4

 Combinação compreendendo antagonista EP4 e inibi-

dor de checkpoint imunitário.

[57]  Resumo : 

I N-

N-

PD-1

  Figura : 

 

 

[30]  Prioridade : 2016/07/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/359,504

[21]  N.º : J/004993

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 PHARMALEADS

  Endereço : 11, rue Watt, 75013 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : H. , M. , S.

, A. -

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680070092.8

Data de pedido 2016/11/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108289901B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/662 , A61P 27/02 , 

A61K9/00

[54]  T ítu lo : 

 Derivados de ácido aminofosfínico para a prevenção e 

tratamento da dor ocular.

[57]  R e s u m o :  I R 1– N H–

CH(R2)–P(=O)(OH)–CH2–C(R3)(R4)–CONH–C(R5)

(R6)–COOR7

[30]  Pr ior idade : 2015/11/30  França

N.º 1561598

[21]  N.º : J/005001

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : ZS

 ZS Pharma, Inc.

  Endereço : 1100 Park Place, Suite 300, San Ma-

teo, CA 94403, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D.J. , A.F.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680059460.9

Data de pedido 2016/10/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 108137620B 2021/05/18

[51]  Classificação : C07F7/02

[54]  Título : 

 Uso estendido das composições de «zirconium silica-

te» e métodos de uso das mesmas.

[57]  Resumo : 0.6ppm

200-L

1.1ppm

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/14  Estados Unidos 

da América N.º 14/883428

[21]  N.º : J/005002

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 500 Arsenal Street Watertown, MA 

02472 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , Y S , , , 

, , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580071140.0

Data de pedido 2015/11/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107106575B 2021/04/13

[51]  Classificação : A61K31/56

[54]  Título : FXR/TGR5

 Derivados de ácido biliar que servem de agonistas 

FXR/TGR5, bem como métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 
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FXR TGR5

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/11/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/084,769

 2015/01/14  Estados Unidos da América

N.º 62/103,374

 2015/11/25  Estados Unidos da América

N.º 14/951,989

[21]  N.º : J/005003

[22]  Data de pedido : 2021/06/28

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780039249.5

Data de pedido 2017/06/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 109415367B 2021/04/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D519/00, 

A61K31/519, A61P31/20

[54]  Título : 

吡

 Novo composto do tipo de «dihydropyrrolopyrimi-

dine» para o tratamento e profilaxia da infecção por 

vírus da hepatite b.

[57]  Resu mo : I

R1 R2 A X

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/29  China

N.º PCT/CN2016/087606

[21]  N.º : J/005004

[22]  Data de pedido : 2021/06/28

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 225 200020

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710155436.1

Data de pedido 2017/03/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 106957815B 2021/05/07

[51]  Classificação : C12N5/074

[54]  Título : 

 Um tipo de fórmula de meio de cultura sem soro para 

células-tronco pluripotentes humanas.

[57]  Resumo : 

肽

950

2.438

1 1mol/L 1mol/L

pH 0.1μ m

2ºC-8ºC

  Figura : 

[21]  N.º : J/005005

[22]  Data de pedido : 2021/06/28

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 BRAVE ROBOTICS INC.

  Endereço : 16-26, Matsue 7-chome, Edogawa-ku, 

Tokyo 1320025 (JP)

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Kenji ISHIDA

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780030874.3

Data de pedido 2017/05/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 109562801B 2021/04/16

[51]  Classificação : B62D61/12, A63H3/04, B62D63/04

[54]  Título : 

 Robô transformável.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/19  Japão

N.º 2016-100429

[21]  N.º : J/005007

[22]  Data de pedido : 2021/06/28

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 ACADEMY OF MILITARY MEDICAL SCIENCES

  Endereço : 27 100850

 No. 27, Ta iping Road, Haid ian Distr ic t, Beijing 

100850, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010681499.2

Data de pedido 2020/07/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 111743899B 2021/03/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/426 , A61P 31/14, 

A61P11/0 0, A61P11/14, A61P11/04, A61P29/0 0, 

A61P31/00

[54]  Título : 

SARS-CoV-2

 Aplicação da nitazoxanida e sua forma activa tizo-

xanida  no tratamento da infecção por SARS-CoV-2.

[57]  Resumo : I

I I

SARS-CoV-2

  Figura : 

 

 

[30]  Prioridade : 2020/01/21  China

N.º 202010071688.8

[21]  N.º : J/005008

[22]  Data de pedido : 2021/06/28

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : F. , J.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810453098.4

Data de pedido 2014/10/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 108632736B 2021/06/01

[51]  Classificação : H04S3/02

[54]  Título : 

 Método e aparelho para a apresentação de sinais de áudio.

[57]  Resumo : 

L

10 L 11 3D

D’ L I

II 3D D’

12 3D III

i14 14

q14

  Figura : 

 

 

[30]  Prioridade : 2013/10/23  União Euro-

peia N.º 13290255.2

[21]  N.º : J/005009

[22]  Data de pedido : 2021/06/29

[24]  Data de despacho : 2021/07/23
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[73]  Titular : 

 KARUS THERAPEUTICS LTD

  Endereço : Genesis Building, Library Avenue, 

Harwell Campus, Oxfordshire OX11 OSG, the United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057451.6

Data de pedido 2016/08/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 108135855B 2021/04/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/ 2 0 ,  A61K 31/519, 

A61P35/00, A61K31/5386

[54]  Título : 

 Composições compreendendo compostos heterocícli-

cos tricíclicos.

[57]  Resumo : I

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/19  Reino Unido

N.º 1514758.0

[21]  N.º : J/005010

[22]  Data de pedido : 2021/06/29

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LlU, Bing,  BIAN, Lin, 

 GAO, Xiaohui

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780017873.5

Data de pedido 2017/11/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 108884100B 2021/04/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P19/02, A61P29/00

[54]  Título : 吡

 Método de preparação e intermediário do derivado do 

tipo de «pyrrolo six-membered heteroaromatic ring».

[57]  Resumo : JAK 吡

吡

[30]  Pr ior idade : 2016/11/23  China

N.º 201611035019.5

[21]  N.º : J/005011

[22]  Data de pedido : 2021/06/29

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 统

 Westport Fuel Systems Canada Inc.

  Endereço : Suite 101-1750 West 75th Avenue Van-

couver, British Columbia V6P 6G2 (CA)

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : K H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480014276.3

Data de pedido 2014/03/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 105190140B 2021/04/02

[51]  Classificação : F16K15/02, F04B53/10, F16K1/34, 

F16K7/17

[54]  Título : 

 Válvula de retenção com tempo de resposta melhora-

do.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Canadá

N.º 2,809,504

[21]  N.º : J/005012

[22]  Data de pedido : 2021/06/29

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 
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 J I A N G S U H A N S O H P H A R M AC E U T I C A L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

222047

 Economic and Technological Development Zone, 

Lianyungang, Jiangsu 222047, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HANSOH BIOMEDICAL CO., LTD.

  E ndere ç o : 

3728 2 201203

 Building 2, No.3728 Jinke Road, Zhangjiang Hi-Tech 

Park, Shanghai, 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  GAO, Peng ,  XIU, We-

nhua ,  WANG, Shaobao ,  LlU, Lei , 

 BAO, Rudi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780013978.3

Data de pedido 2017/05/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 109071532B 2021/04/27

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/5355, 

A61K31/553, A61K31/5386, A61K31/444, A61K31/551, 

A61P35/00

[54]  Título : FGFR4

 Inibidor FGFR4, seu método de preparação e aplica-

ção.

[57]  R e s u m o :  I

FGF R4

I FGF R4 酶

FGFR4

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/20  China

N.º 201610339009.4

 2016/12/16  China N.º 201611166598.7

[21]  N.º : J/005013

[22]  Data de pedido : 2021/06/30

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057541.5

Data de pedido 2016/10/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 108137566B 2021/05/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D409/12, C07D249/02, 

A61K31/41, A61P25/00

[54]  Título : 

 Derivados de triazol.

[57]  Resumo : I

I EA AT3

3 EA AT3

1 1 SL-

C1A1 1

EA AC1

EAAT3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/06  União Euro-

peia N.º 15188567.0

[21]  N.º : J/005015

[22]  Data de pedido : 2021/07/01

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 

198 B 6-8

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

, M , - , 

, , M , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066174.0

Data de pedido 2015/12/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 107427674B 2021/04/06

[51]  Classificação : A61N1/05, A61N1/36

[54]  T ítu lo : 

 Um tipo de método de fabricação de dispositivo desti-

nado à neurorreabilitação do paciente.
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[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/12/03  Estados Unidos 

da América N.º 14/559105

 2014/12/03  Estados Unidos da América

N.º 14/559080

 2014/12/03  Estados Unidos da América

N.º 14/559123

 2014/12/03  Estados Unidos da América

N.º 14/559118

[21]  N.º : J/005016

[22]  Data de pedido : 2021/07/01

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

  Endereço : 

198 B 6-8

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , M , 

, , M , 

, - , , C

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580065954.3

Data de pedido 2015/11/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 107427677B 2021/05/28

[51]  Classificação : A61N1/36, A61N1/04, A61N1/05

[54]  Título : 

 Dispositivos usados para a entrega da neuromodulação 

não invasiva a paciente.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/12/03  Estados Unidos 

da América N.º 14/558787

 2014/12/03  Estados Unidos da América

N.º 14/559045

 2014/12/03  Estados Unidos da América

N.º 14/558789

[21]  N.º : J/005019

[22]  Data de pedido : 2021/07/02

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 Pallidus, Inc.

  Endereço : 30 Corporate Circle, Suite 101, Al-

bany, NY 12203, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P. , R.

, J. , M. , 

, S. , L.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580063896.0

Data de pedido 2015/09/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107108234B 2021/04/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C01B32/977, C01B33/021, 

C01B33/037, C30B29/36

[54]  Título : 

 Materiais de carbeto de silício baseados em «polysilo-

carb», aplicações e dispositivos.

[57]  Resumo : 

3 9 4 9 6 9

SiOC SiC

SiOC SiC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/055,397

 2014/09/25  Estados Unidos da América

N.º 62/055,497

 2014/09/25  Estados Unidos da América

N.º 62/055,461

 2015/02/04  Estados Unidos da América

N.º 62/112,025

[21]  N.º : J/005020

[22]  Data de pedido : 2021/07/05

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 PLEXXIKON INC.

  Endereço : 

91 A
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 91 Bolivar Drive, Suite A, Berkeley, California 94710, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680034698.6

Data de pedido 2016/05/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 107771178B 2021/04/06

[51]  Classificação : C07D471/04

[54]  Título : 

 Síntese de compostos heterocíclicos.

[57]  Resumo : I

Q P1 P2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/165,808

[21]  N.º : J/005022

[22]  Data de pedido : 2021/07/05

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 DREAM FACTORY WORLDWIDE CO., LTD.

  Endereço : 3-2-1, Nish i-A zabu, M inato-Ku, 

Tokyo 106-0031, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 榊

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611199518.8

Data de pedido 2016/12/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 106914012B 2021/05/04

[51]  Classificação : A63C19/00, A63J5/02

[54]  Título : 

 Equipamento para arena destinada a artes marciais 

mistas e seu método de operação.

[57]  Resumo : 

3 4 41

43 41

43 41

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/12/28  Japão

N.º 2015-256642

[21]  N.º : J/005023

[22]  Data de pedido : 2021/07/06

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 GENEMIND BIOSCIENCES COMPANY LIMITED

  Endereço : 

116 2 5 6 518000

 5th & 6th F, 2nd Blk Shenye Jinyuan Bldg, No. 116 

Qingshui r iver 1st Rd, Luohu Distr ict, Shenzhen, 

Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  XU, Weibin,  JIN, Huan, 

 YA N, Q i n ,  J I A NG, Z efe i ,  

ZHOU, Zhiliang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710652379.8

Data de pedido 2017/08/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 107403075B 2021/04/27

[51]  Classificação : G16B25/00, G16B40/00

[54]  Título : 

 Método, aparelho e sistema de alinhamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005024

[22]  Data de pedido : 2021/07/06

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 CINKATE PHARMACEUTICAL INTERMEDIA-

TES CO., LTD.

  Endereço : 201203

67 3 3

 3F, Building 3, No.67 Libing Road, China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 CINKATE PHARM TECH (SHANGHAI) CO., LTD.

  Endereço : 201203

67 3 4

 4F, Building 3, No.67 Libing Road, China (Shanghai) 

Pilot Free Trade Zone, Shanghai 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810283385.5

Data de pedido 2018/04/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 109942665B 2021/04/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7J73/0 0,  A61K 31/585, 

A61P35/00, A61P35/02, A61P37/06

[54]  Título : 

 Derivado de «triptolide», bem como método de prepa-

ração e aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : 

I

  Figura : 

[21]  N.º : J/005025

[22]  Data de pedido : 2021/07/06

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 HUMANSCALE CORPORATION

  Endereço : 11 East 26th Street, New York, NY 

10010, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , J , J , K

, M , C , A , H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680077770.3

Data de pedido 2016/11/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108472189B 2021/04/27

[51]  Classificação : A61G12/00, A61J7/00, G16H40/20, 

G06K17/00, A47B88/47

[54]  Título : 

 Estação de tecnologia médica e método de uso.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/255,336

[21]  N.º : J/005026

[22]  Data de pedido : 2021/07/07

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 Bristol-Myers Squibb Company

  Endereço : Patent Department, Route 206 & Pro-

vince Line Road, Princeton, NJ 08543, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J A , S-H , R M , 

M C , H J , M , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680045336.7

Data de pedido 2016/06/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 107922401B 2021/04/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/14, C07D401/04, 

C07D413/04, C07D417/14, A61K31/4439, A61P9/00



N.º 33 — 18-8-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12583

[54]  Título : 4- -3-

吡 -2- APJ

 Agonistas de APJ de 4-hidroxila-3-(heteroaril)piridi-

na-2-cetona para uso no tratamento de distúrbios car-

diovasculares.

[57]  Resumo : 

I

APJ

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/170,215

[21]  N.º : J/005027

[22]  Data de pedido : 2021/07/07

[24]  Data de despacho : 2021/07/23

[73]  Titular : 

 BERGENBIO ASA

  Endereço : Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

[72]  I nve nt o r : D.R. , S. , 

L.H. , L. , H.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580042718.X

Data de pedido 2015/06/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 106573980B 2021/05/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  A61K45/0 6 , 

A61K47/68, A61P35/00, A61P35/04, G01N33/574

[54]  Título : AXL

 Anticorpos anti-AXL.

[57]  Resumo : Ax I

Axl

[30]  Prioridade : 2014/06/18  Reino Unido

N.º 1410825.2

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

J/003564 2021/07/28 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 20.º e art.º 25.º

J/004600 2021/07/29

CHIA TAI TIANQING 

PHARMACEUTICAL 

GROUP CO., LTD.

9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do 

art.º 20.º e o art.º 25.º

宣告延伸專利之申請無效

Declaração de nulidade de extensão de pedido de patente

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

J/005035 2021/07/29

FAE INC.

135 85 131 1 2 5

Art.º 135.º e o art.º 85.º, conjugado com os n.os 1, 2 e 5 do art.º 

131.º
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發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001704

[22]  Data de pedido : 2021/02/03

[71]  Requerente : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : Yasushi Shigeta

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Moeda de jogo e seu método de produção.

[57]  Resumo : 

R F I D

100 50 50

10 50 10

R FID 42 100 ID

够 201 10

11 11

50 11 爲 100

25%

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/02/14  Japão

N.º 2020-023346

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular

I/001263 2021/07/21 2021/07/21 CFPH, LLC

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

I/001300 2021/07/19 Patent Investment & Licensing 

Company

9 1 f 86 1 a)

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86.º
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實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de 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/000289

[22]  Data de pedido : 2020/04/15

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

2 (F8)

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

[51]  Classificação : B65D17/347

[54]  Título : 

 Uma cobertura protectora contra poluição destinada a latas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/02/14  China

N.º 202020170550.9

[21]  N.º : U/000305

[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]  Inventor :  HU, YONGJIN,  LI, 

CHUNQIN,  CHEN, JIANLING,  LIN, 

JIANMIN

[51]  Classificação : B65D30/10

[54]  Título : 

 Saco de embalagem portátil da protecção ambiental.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/02/11  China

N.º 202020161268.4

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/181242 2021 7 21 29

Figura da marca, (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 29, II Série, de 21 de Julho de 

2021)
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/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/087417 2015 2 18 7

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 7, 

II Série, de 18 de Fevereiro de 2015)

Hershey Chocolate & Confectionary 

Corporation

Hershey Chocolate & Confectionery 

Corporation

N/179286 2021 4 7 14

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 14, II 

Série, de 7 de Abril de 2021)

N/179545 2021 7 7 27

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 27, II 

Série, de 7 de Julho de 2021)

Serviços gemológicos, nomeadamente 

classificação e identificação de diamantes.

S e r v i ç o s  g e m o l ó g i c o s , 

n o m e a d a m e n t e c l a s s i f i c a ç ã o 

e i d e n t i f i c a ç ã o d e d i a m a n t e s ; 

fonercimento de relatórios em linha 

não descarregáveis no domínio da 

classificação e análise de diamantes.

N/180313

N/180321

2021 6 16 24

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 24, II 

Série, de 16 de Junho de 2021)

Serviços de loja de venda a retalho 

de vestuário, roupa interior feminina 

(lingerie), fragrâncias, loções, e 

acessórios.

Serviços de loja de venda a retalho 

de vestuário, roupa interior feminina 

(lingerie), fragrâncias e acessórios.

N/180855 2021 5 20 20

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 20, II 

Série, de 20 de Maio de 2021)

......

......

. . . . . .

......

N/183135 2021 7 21 29

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 29, II 

Série, de 21 de Julho de 2021)

...... ......

J/004944 2021 8 4 31

Inventor (B.O. da R.A.E.M. n.º 31, II 

Série, de 4 de Agosto de 2021)

KUWADA, Issei KUWATA, Issei

J/004961 2021 8 4 31

Inventor (B.O. da R.A.E.M. n.º 31, II 

Série, de 4 de Agosto de 2021)

CHAN, Ching CHAN, Ching

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 29 de Julho de 2021. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $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


	B01) 12340-12359
	B02) 12360-12383
	B03) 12384-12409
	B04) 12410-12429
	B05) 12430-12459
	B06) 12460-12478
	B07) 12479-12500
	B08) 12501-12528
	B09) 12529-12534
	B10) 12535-12586

