
澳門特別行政區公報
BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU

第 二 組 II
SÉRIE

do Boletim Oficial da Região Administrativa
Especial de Macau, constituído pelas séries I e II

副 刊
SUPLEMENTO

印務局，澳門氹仔北安O1地段多功能政府大樓。電話：2857 3822  傳真：2859 6802  電子郵件：info@io.gov.mo

Imprensa Oficial, Lote O1 dos Aterros de Pac On, Edifício Multifuncional do Governo, Taipa, Macau. 

Tel.:  2857 3822  Fax:  2859 6802  E-mail:  info@io.gov.mo 

網址Website:  https://www.io.gov.mo

第 20 期

二零二一年五月二十日，星期四

Número 20

 
 
 

 

Quinta-feira, 20 de Maio de 2021

目 錄

澳門特別行政區

 .......................................................... 7458

 .............................. 7655

 .............................................. 7656

 ...................................... 7662

 .................................................. 7674

 .................................................. 7675

SUMÁRIO

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE MACAU

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvi-
mento Tecnológico:

Protecção de marca.  ............................................................... 7458

Protecção de nome e insígnia de estabelecimento.  .......... 7655

Protecção de desenho e modelo.  ......................................... 7656

Extensão de patente de invenção concedida.  ................... 7662

Protecção de patente de invenção.  ...................................... 7674

Protecção de patente de utilidade.  ...................................... 7675



7458     20   2021  5  20 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 

Aviso

Protecção de Marca

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/172923

[220]  Data de pedido : 2020/09/02

[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 cama, cobertores para enfaixar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

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

de fraldas não de papel (têxteis); colchas para cama; 

cobertores para crianças; cueiros (cobertores); mantas 

(cobertas para móveis), mantas (cobertas para cober-

tor).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/03/02  Estados Unidos 

da América N.º 88/816,687

[210]  N.º : N/172925

[220]  Data de pedido : 2020/09/02

[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 cama, cobertores para enfaixar, prote-

ções almofadadas para berços, lençóis de berço ajusta-

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

de fraldas não de papel (têxteis); colchas para cama; 

cobertores para crianças; cueiros (cobertores); mantas 

(cobertas para móveis), mantas (cobertas para cober-

tor).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/03/02  Estados Unidos 

da América N.º 88/816,659

[210]  N.º : N/175391

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : 

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU
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[ ]

C SV

CSV CVS

[

]

CSV

C SV

CVS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175392

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

C SV
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C SV

C SV

CSV

CD

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175393

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175394

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

[730]  Requerente : 
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 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

CSV

CSV

CSV

[ ]

DV D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175395

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED
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  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : 

[ ]

C SV

CSV CVS

[

]

CSV

C SV

CVS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175396

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

C SV
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C SV

C SV

CSV

CD

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175397

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 



7464     20   2021  5  20 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175398

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

CSV

CSV

CSV

[ ]

DV D
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175399

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : 

[ ]

C SV

CSV CVS

[

]

CSV

C SV

CVS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175400

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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C SV

C SV

C SV

CSV

CD

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175401

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175402

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

CSV

CSV

CSV

[ ]
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DV D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175403

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : 

[ ]

C SV

CSV CVS

[

]

CSV

C SV

CVS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175404

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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C SV

C SV

C SV

CSV

CD

/

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175405

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED
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  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175406

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

CSV

CSV

CSV
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[ ]

DV D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175407

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : 

[ ]

C SV

CSV CVS

[

]

CSV

C SV

CVS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175408

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809
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 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

C SV

C SV

C SV

CSV

CD

/

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/175409

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175410

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

CSV

CSV

CSV
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[ ]

DV D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/175411

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175412

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

CSV

CSV
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CSV

[ ]

DV D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175413

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Ser v iços : 

[ ]

C SV
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CSV CVS

[

]

CSV

C SV

CVS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175414

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

[730]  Requerente : 

 JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUN-

DATION LIMITED

  Endereço : 213

28 2809

 Room 2809, 28th Floor, Wu Chung House, No. 213 

Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

C SV
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C SV

C SV

CSV

CD

/

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/175804

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

[730]  Requerente : Globe-Trotter Group Limited

  Endereço : The Factory, Bingley Road, Hoddes-

don, Hertfordshire, EN11 0NX, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas; bagagem; malas de viagem; 

baús (bagagem); sacos de viagem; pastas (maletas); 

pastas de documentos; estojos de documentos; mo-

chilas; carteiras; porta-moedas; malas de mão; sacos 

de viagem (holdalls); etiquetas de cabedal para baga-

gem; estojos de viagem (marroquinaria); porta-chaves 

(marroquinaria); porta-cartões de visita; porta-cartas 

(pastas); correias para bagagem; pegas para malas de 

viagem; bandoleiras (correias) em cabedal; faixas (cor-

reias) de ombro em cabedal; bolsas em cabedal; arma-

ções para malas de mão; armações para bolsas (malas 

de mão); guarda-chuvas; estojos para maquilhagem 

vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176191

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[730]  Requerente : Aisin Seiki Kabushiki Kaisha 

(also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.)

  Endereço : 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-

-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 



7478     20   2021  5  20 

 

/

/

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/07/03  Japão

N.º 2020-082622

[210]  N.º : N/176208

[220]  Data de pedido : 2020/12/02

[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 : 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 informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, cinzento e branco.

[300]  Prioridade : 2020/06/03  Jamaica

N.º 80550

[210]  N.º : N/176453

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

[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
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[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 informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/06/11  Jamaica

N.º 80629

[210]  N.º : N/176501

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

[730]  Requerente : Zinzino AB

  Endereço : Hulda Mellgrens gata 5, 421 32 Västra 

Frölunda, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas o uso médico; be-

bidas dietéticas (uso medicinal); aditivos nutricionais 

para humanos (para f ins médicos); suplementos e 

preparações dietéticas; suplementos alimentares; su-

plementos alimentares em forma líquida; suplementos 

nutricionais dietéticos; pós de substituição de refeição; 

misturas de bebidas nutritivas para utilização como 

substituto de refeição; barras energéticas de suplemen-

tos nutricionais; barras de suplemento nutricional para 

substituição de refeições e aumento de energia; prepa-

rações vitamínicas; reagentes de diagnóstico médico e 

ensaios para testes de fluídos corporais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176579

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : DOUGH BROS HOLDINGS LI-

MITED

  Endereço : Shop 5, Ground Floor, 38-42 Yik Yam 

Street, Happy Valley, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Massa de pasteleiro; donuts; pizzas; 

preparações para fazer pizzas; côdea de pizza; molhos, 

incluindo molhos para massas; massa e farinha de 

pizza; refeições e aperitivos preparados (à base de 

arroz e massa); sobremesas; bolas de massa; café, chá, 

cacau e sucedâneos do café; arroz, massas e talharim 

[massas com ovos]; tapioca e sagú; farinha e prepara-

ções à base de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 

chocolate; gelados, sorvetes e outros gelados alimenta-

res; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

condimentos, especiarias, ervas em conserva; vinagre, 

molhos e outros condimentos; gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176580

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : DOUGH BROS HOLDINGS LI-

MITED
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  Endereço : Shop 5, Ground Floor, 38-42 Yik Yam 

Street, Happy Valley, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

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

mentos e bebidas; cafeterias; restaurantes; restauran-

tes para jantar; cafés; restaurantes self-service; restau-

rantes de comida rápida; cantinas; catering de comida 

e bebidas; snack bars; fornecimento para levar ou 

transportar alimentos (takeaway); serviços de catering; 

tudo incluído na Classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176598

[220]  Data de pedido : 2020/12/10

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy, VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas de cabelo; pentes para os 

cabelos (sem ser pentes de piolho), escovas de unhas; 

produtos de banho, nomeadamente, esponjas para o 

corpo (sem serem impregnadas com produtos de toi-

lette ou sabonete), escovas para o banho, esponjas de 

banho, borlas de esfoliação para o corpo, esponjas de 

lufa, esponjas abrasivas para a esfoliar a pele; castiçais, 

candelabros, jarros para suporte de velas, pratos para 

velas (suportes para velas); recipientes para velas (can-

delabros), incluindo as feitas de vidro; arranjos para 

velas; apagadores de velas; aquecedores de velas, elé-

tricos e não elétricos; potes de vidro, nomeadamente, 

potes de aromas; potes, taças (suportes) para produtos 

de barbear, saboneteiras [suportes], suportes para 

cosméticos e candelabros [castiçais]; porta-pincéis 

para barbear; queimadores de óleos aromáticos, sen-

do queimadores de aromaterapia; pratos para difusão 

de óleos aromáticos; difusores de óleos aromáticos, 

excepto difusores de junco; pratos decorativos; reci-

pientes decorativos em vidro para uso doméstico; reci-

pientes para uso doméstico; objetos decorativos [orna-

mentos] em porcelana fina, cerâmica em barro, vidro 

ou porcelana; utensílios/raspadores para esfregar as 

costas; pulverizadores para uso doméstico, atomizado-

res de perfume; caixas para pó-de-arroz, caixas para 

pó compacto [vazias]; saboneteiras [suportes], suportes 

para escovas de dentes; coadores de chá; aplicadores 

e utensílios de cosmética, nomeadamente, escovas de 

rosto ou corpo, pincéis de maquilhagem, esponjas para 

o rosto, pincéis e pentes para sobrancelhas e pestanas, 

pincéis de eyeliner e pentes, esponjas para separar 

dedos dos pés, para uso em pedicura, aplicadores de 

espumas cosméticas, esponjas cosméticas e esponjas 

de pó-de-arroz; bolsas para cosméticos [guarnecidos]; 

bolsas de toucador (vazios); conchas da sopa; pinças 

para salada; conchas para servir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/176795

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

[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 : 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; 
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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 informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81257

[210]  N.º : N/176809

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

[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 : 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 informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Jamaica

N.º 81258

[210]  N.º : N/176865

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

[730]  Requerente : Asia Pacific Loan Market Asso-

ciation Limited

  Endereço : Flat/Rm 10, 32/F, Jardine House, One 

Connaught Place, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e formação rela-

cionados com os mercados bancário, primário e secun-

dário de empréstimos na Ásia-Pacífico; realização de 

exposições, conferências, seminários e seminários via 

internet (presenciais e virtuais); serviços de educação 

e formação relacionados com a prática bancária e os 

produtos bancários; organização de eventos de educa-

ção, formação e redes sociais para membros, banquei-

ros e profissionais de empréstimos sindicados; exercer 

influência e representar os interesses dos membros 

junto dos reguladores bancários regionais na Região 

Ásia-Pacífico (serviços de educação e formação).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/176866

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

[730]  Requerente : Asia Pacific Loan Market Asso-

ciation Limited

  Endereço : Flat/Rm 10, 32/F, Jardine House, One 

Connaught Place, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de estabelecimento de normas 

padrão para a documentação e prática da actividade 

bancária, empréstimos primários e empréstimos se-

cundários (serviços de controlo de qualidade e de au-

tenticação e conceção e desenvolvimento de software); 

serviços de publicação e serviços de manutenção de 

modelos padrão para a documentação e prática da 

actividade bancária, empréstimos primários e emprés-

timos secundários ao abrigo das leis Inglesa, de Hong 

Kong, Singapura, Australia e Taiwan para utilização 

pelos bancos, mutuários e mutuantes nos mercados 

bancário, primário, secundário e de empréstimos 

sindicados (serviços de controlo de qualidade e de au-

tenticação e conceção e desenvolvimento de software); 

alojamento de websites e publicação de notas práticas 

e documentos de orientação informando os participan-

tes no mercado sobre alterações relevantes na lei e na 

prática nos mercados bancário, primário, secundário e 

de empréstimos sindicados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177051

[220]  Data de pedido : 2020/12/18

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[ ]

[ ]

[

] [ ]

[ ]

[ ]

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  União Euro-

peia N.º 018277874

[210]  N.º : N/177125

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

[730]  Requerente : Mars, Incorporated

  Endereço : 6885 Elm Street, McLean, VA 22101, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; peixe, não vivo; aves domés-

ticas; carnes de caça; extractos de carne; produtos de 

charcutaria; sucedâneos da carne; vegetais congelados; 

legumes de conserva; legumes secos; legumes cozidos; 

fruta de conversa; frutos secos; frutos cozidos; frutos, 

fungos e vegetais processados (incluindo oleaginosas 

e leguminosas); legumes processados; legumes trans-

formados; lentilhas em conserva; grão-de-bico proces-

sado; feijão transformado; feijões cozidos; feijões cozi-

nhados em molho de soja; grãos de soja, em conserva, 

para a alimentação; tofu; puré de tomate; puré de le-

gumes; sumo de tomate para culinária; tomate em lata; 

sumos de legumes para culinária; pickles [picles]; pre-

parações para fazer sopa; sopas; caldos; preparações 

para fazer caldos; bouillon [caldo]; leite de coco; óleo 

de coco para alimentação; gordura de coco; gorduras 

vegetais para alimentação; molhos espessos (dips); 
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frutos oleaginosos preparados; produtos para barrar 

à base de oleaginosas; sementes preparadas; snacks à 

base de frutas; aperitivos à base de legumes; snacks à 

base de frutos de casca rija; snacks à base de legumes; 

guisado de caril pré-cozinhado; chili vegetariano; chili 

com carne; refeições preparadas que contêm [princi-

palmente] carne; saladas preparadas; refeições prepa-

radas à base de legumes; refeições preparadas de car-

ne [em que predomina a carne]; refeições preparadas 

constituídas principalmente por sucedâneos de carne; 

refeições preparadas com aves [principalmente aves 

domésticas]; refeições preparadas constituídas prin-

cipalmente por legumes; refeições preparadas consti-

tuídas essencialmente por peixe; refeições preparadas 

congeladas constituídas essencialmente por legumes; 

refeições congeladas constituídas principalmente por 

carne; refeições congeladas constituídas principal-

mente por sucedâneos de carne; refeições congeladas 

constituídas principalmente por peixe; refeições con-

geladas constituídas principalmente por aves; refeições 

cozinhadas prontas, constituídas total ou principal-

mente por carne; refeições cozinhadas prontas, cons-

tituídas total ou principalmente por sucedâneos de 

carne; refeições cozinhadas prontas, constituídas total 

ou predominantemente por aves; refeições preparadas 

constituídas principalmente por legumes; refeições 

preparadas constituídas principalmente por peixe.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Jamaica

N.º 80917

[210]  N.º : N/177126

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

[730]  Requerente : Mars, Incorporated

  Endereço : 6885 Elm Street, McLean, VA 22101, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz; tapioca; sagú; massas alimen-

tares; talharim [massas com ovos]; bolas de massa 

recheadas de fruta ou carne; aletrias [massas]; cuscuz 

[sêmola] [couscous]; preparações à base de cereais; 

cereais em grão, processados; cereais processados; 

arroz integral; arroz agulha; arroz selvagem; arroz 

integral; arroz basmati; arroz pré-cozido; risoto; arroz 

misto; arroz misto com legumes, extractos de galinha, 

extractos de carne, queijo, feijão, legumes, especiarias, 

aromas, ervas culinárias, temperos; misturas de refei-

ções embaladas constituídas principalmente por arroz; 

quinoa processada; pizzas; tartes [empadas]; condi-

mentos; molhos; molhos para a cozinha; preparações 

para a confecção de molhos; molhos de caril; molhos 

para massas alimentícias; molhos para cozinhar mas-

sas alimentícias; molho de chili [malagueta]; molho de 

soja; molho picante; molho agridoce; molhos picantes; 

molhos [condimentos]; molhos para arroz; molhos em 

pó; misturas para a preparação de molhos; aromati-

zantes sob a forma de molhos concentrados; alimentos 

preparados sob a forma de molhos; marinadas; molhos 

para saladas; chutneys [condimentos]; massas alimen-

tares; molho de tempero [condimento]; sucos de carne; 

matérias engrossantes para a culinária; pesto [molhos]; 

mostarda; vinagre; sal; especiarias, temperos; ervas 

para culinária; alho transformado para ser usado como 

tempero; gengibre transformado para ser usado como 

tempero; gengibre picado [condimento]; pastas para 

temperar; pimenta; tempero de chili [malagueta]; pas-

ta de pimentão para usar como tempero; preparações 

aromáticas para a alimentação; aromatizantes para ali-

mentos; extractos utilizados como aromatizantes (sem 

ser óleos essenciais); combinações de temperos; prepa-

rados de especiarias; extractos de especiarias; misturas 

de especiarias para aromatizar a carne de churrasco; 

misturas de caril; refeições preparadas à base de mas-

sas; refeições preparadas à base de arroz; refeições 

preparadas à base de talharim; talharim instantâneo; 

arroz instantâneo; snacks à base de cereais; snacks à 

base de arroz; aperitivos constituídos essencialmente 

por massa alimentar; snacks à base de arroz; refeições 

constituídas principalmente por massas alimentares; 

refeições compostas essencialmente por arroz; refei-

ções compostas essencialmente por grãos transforma-

dos; refeições compostas essencialmente por cereais 

transformados; refeições compostas essencialmente 

por quinoa e cereais transformados; refeições compos-

tas essencialmente por talharim; refeições congeladas 

constituídas principalmente por massas alimentícias; 

refeições congeladas constituídas principalmente por 

arroz; refeições congeladas constituídas principalmen-

te por grãos transformados; refeições congeladas cons-

tituídas principalmente por cereais transformados; 

refeições congeladas constituídas principalmente por 

quinoa e cereais transformados; refeições preparadas 

congeladas constituídas principalmente por talharim; 

refeições prontas a servir, secas e líquidas, constituí-

das essencialmente de arroz; refeições prontas a servir, 
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secas e líquidas, constituídas essencialmente de massa; 

refeições prontas a servir, secas e líquidas, constituí-

das essencialmente de talharim; grãos transformados 

combinados em embalagens unitárias com temperos 

e aromas; cereais transformados combinados em em-

balagens unitárias com temperos e aromas; quinoa e 

cereais transformados combinados em embalagens 

unitárias com temperos e aromas; arroz combinado 

em embalagens unitárias com temperos e aromas; 

grãos transformados combinados em embalagens uni-

tárias com sementes comestíveis, leguminosas, legu-

mes, ou vegetais; cereais transformados combinados 

em embalagens unitárias com sementes comestíveis, 

leguminosas, legumes, ou vegetais; quinoa e cereais 

transformados combinados em embalagens unitárias 

com sementes comestíveis, leguminosas, legumes, ou 

vegetais; arroz combinado em embalagens unitárias 

com sementes comestíveis, leguminosas, legumes, ou 

vegetais; massas alimentares combinadas em embala-

gens unitárias com sementes comestíveis, leguminosas, 

legumes, ou vegetais; talharim combinado em embala-

gens unitárias com sementes comestíveis, leguminosas, 

legumes, ou vegetais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Jamaica

N.º 80917

[210]  N.º : N/177321

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177322

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177323

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177324

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177325

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177326

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177327

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177328

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

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177363

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

[730]  Requerente : GIORGIO ARMANI S.p.A.

  Endereço : Via Borgonuovo 11, Milano 20121, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; produtos de 

maquilhagem; desodorizantes e anti-transpirantes 

para uso pessoal; óleos essenciais para uso pessoal; sa-

bonetes; óleos de banho; espumas de banho; cremes de 

banho; sabonetes de banho; cremes de barbear; cremes 

de beleza; cremes anti-envelhecimento; loções para a 

pele; loções bronzeadoras para o corpo; loções para 

depois de barbear; loções para os cabelos; produtos 

hidratantes para o corpo; óleos para exposição solar; 

leites para exposição solar; toalhetes impregnados com 

loções cosméticas; lápis para sobrancelhas; delinea-

dores de olhos; máscara para as pestanas; pós para o 

rosto; batons; leites de limpeza da pele; produtos para 

os cuidados dos cabelos; champôs; hena para uso cos-

mético; cremes para os cabelos; sprays para o cabelo; 

vernizes para as unhas; kits de cosméticos; incenso; 

varetas de incenso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177366

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

[730]  Requerente : GIORGIO ARMANI S.p.A.

  Endereço : Via Borgonuovo 11, Milano 20121, 

Italy
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  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas de cosméticos, 

perfumaria, velas, ferramentas manuais e instrumen-

tos manuais, talheres, garfos e colheres, máquinas 

de barbear, instrumentos de manicura, instrumentos 

de pedicura, óculos, produtos ópticos e estojos para 

produtos ópticos, dispositivos electrónicos, telefones, 

relógios inteligentes e capas para relógios inteligentes, 

sensores para fins de saúde e aparelhos de monitoriza-

ção da frequência cardíaca, aparelhos e candeeiros de 

iluminação, veículos terrestres, joalharia, relojoaria, 

artigos de papelaria, artigos de papelaria de escritório, 

sacos, carteiras, selaria, móveis, utensílios de cozinha, 

utensílios para uso doméstico, serviços [pratos], roupa 

de banho, roupa de cama, roupa de mesa, vestuário, 

calçado, chapelaria, cintos, botões, fechos de correr, 

fivelas, tapetes, revestimentos de soalhos, papel de 

parede; a reunião, para o benefício de terceiros para 

visualização e aquisição de jogos, brinquedos, electro-

domésticos, máquinas, aparelhos e vestimentas especí-

ficas para jogos desportivos, para desporto e para exer-

cício físico, sacos e mochilas para artigos desportivos, 

frutos e legumes, geleias, compotas, marmeladas, mel, 

óleos comestíveis, pastelaria, confeitaria, chocolate, 

café, chá, plantas e flores naturais, bebidas, artigos 

para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177367

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

[730]  Requerente : Huf Worldwide, LLC

  Endereço : 420 Boyd Street, #4 Los Angeles, Ca-

lifornia 90038, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177408

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177409

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 
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casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177410

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177411

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/177412

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177413

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177414

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e aplicações de jogos elec-

trónicos descarregáveis para utilização em telemó-

veis, computadores de mão, computadores e outros 

dispositivos electrónicos móveis; jogos de fortuna e 

azar descarregáveis, jogos sociais, jogos gratuitos para 

jogar e apostas desportivas, jogos de casino e póquer 

através da Internet e dispositivos sem fios; aparelhos 

e instrumentos científicos, de investigação, de nave-

gação, de pesquisas, fotográficos, cinematográficos, 

audiovisuais, ópticos, de pesagem, de medida, de sina-

lização, de deteção, de ensaio, de inspeção, de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para registo, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som, imagens ou dados; multimédia gravada 

e descarregável, software informático, suportes de gra-

vação e armazenamento digital ou analógico virgem; 

mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 
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registadoras, aparelhos de cálculo; computadores e 

dispositivos periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177415

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : Hard Rock Limited

  Endereço : 13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1EE 

Jersey, Channel Islands

  Nacionalidade :  Ilhas do Canal

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento nomeada-

mente, fornecimento de jogos incluindo jogos de for-

tuna e azar, jogos sociais, jogos gratuitos para jogar e 

apostas desportivas, jogos de casino e póquer através 

da Internet; entretenimento no que respeita a forneci-

mento de apostas e jogos transaccionais, casino, des-

porto e serviços de apostas e apostas em corridas de 

cavalos; serviços de entretenimento no que respeita a 

ligas desportivas e torneios; serviços de organização, 

orientação e acolhimento de eventos de entreteni-

mento social; serviços de jogo de natureza de jogos de 

casino on-line; serviços on-line de apostas desportivas; 

fornecimento on-line e interactivo de jogos de compu-

tador relacionados com casino, bingo, póquer, corridas 

de cavalos, desporto, jogo, recompensas e competi-

ções; fornecimento de software e aplicações de jogo 

on-line não descarregáveis; serviços de entretenimento 

nomeadamente, organização e realização de compe-

tições interactivas de jogo entre pares através de rede 

global de computadores, redes sociais e telemóveis, 

dispositivos electrónicos pessoais, e sistemas de jogo 

electrónicos portáteis; serviços de entretenimento e 

jogos de apostas desportivas no que respeita a forne-

cimento de serviços de apostas desportivas a retalho 

e em terra e serviços de apostas e apostas em balcão, 

quer para apostas feitas antes de um evento despor-

tivo, quer durante os jogos do evento desportivo; ser-

viços de educação; serviços de formação; serviços de 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177482

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : MEI Pharma Inc.

  Endereço : 11455 El Camino Real, Suite 250, San 

Diego, California U.S.A. 92130

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para o trata-

mento do cancro e de doenças e perturbações relacio-

nadas com a imunidade; produtos farmacêuticos para 

utilização no tratamento de perturbações e doenças 

oncológicas e doenças e perturbações relacionadas 

com a imunidade.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/047,516

[210]  N.º : N/177513

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : POLA INC.

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177516

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : 

 OU K A N ET WORK A N D M EDIA DEV ELOP-

MENT, COMPANY LIMITED

  Endereço : 41

5 R

  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/177519

[220]  Data de pedido : 2020/12/29

[730]  Requerente : 

 OU K A N ET WORK A N D M EDIA DEV ELOP-

MENT, COMPANY LIMITED

  Endereço : 41

5 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177555

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

[730]  Requerente : 

 Tai Chak Fong

  Endereço : 354

H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177635

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

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

  Endereço : Via Ponte della Fabbrica 3 A, I - 

35031 Abano Terme, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; dispositivos médicos, cirúrgicos e veterinários; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de diag-

nóstico para uso médico, cosmético e veterinário; apa-

relhos e instrumentos para separar tecidos e células 

humanas e de animais (para uso médico); dispositivos 

de dispersão de material biológico para preparação de 

suspensões celulares e microinserção de tecidos (para 

uso médico); equipamentos utilizados em laboratórios 

microbiológicos para processamento de material bio-

lógico (para uso médico); aparelhos para laboratórios 

médicos para o tratamento de amostras de tecidos; dis-

positivos médicos para o cuidado de doenças relacio-

nadas com tecidos humanos e para medicina veteriná-

ria; aparelhos de análise de sangue; cânulas; cateteres; 

hemocitómetros; agulhas de injecção para uso médico; 

tubos de vidro para uso médico; centrífugas para uso 

médico; kits constituídos por aparelhos para recolha e 

separação de tecidos e respectivos implantes para uso 

médico; aparelhos e instrumentos para a separação do 

sangue; aparelhos para recuperação de sangue autó-

logo; aparelhos e instrumentos para o tratamento do 

sangue; aparelhos e instrumentos para a preparação de 

PRP (plasma rico em plaquetas); materiais e dispositi-

vos para sutura e selagem de feridas; kits constituídos 

por aparelhos para remoção de sangue e separação 

de componentes do sangue, tratamento de sangue e 

respectivo implante para uso médico; aplicadores e 

dispositivos de uso médico para a administração de 

produtos farmacêuticos, cosméticos e derma-cosmé-

ticos; ferramentas médicas para cortar tecidos; bolsas 

para recuperação endoscópica de tecido; implantes 
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biodegradáveis; aspiradores ultra-sónicos para a sepa-

ração de partes de tecidos moles; implantes médicos; 

implantes artificiais; agulhas para injecção cirúrgica; 

seringas para uso cirúrgico; seringas para uso médico; 

seringas hipodérmicas; seringas de enchimento para 

uso médico ou cirúrgico; seringas com dispositivo de 

travamento para permitir o vácuo; tampas para serin-

gas; conectores para seringas; bisturis; bisturis com 

emissão de raios electromagnéticos; bisturis eléctricos 

(para uso cirúrgico); bisturis a laser para uso médico; 

lâminas para bisturis (para uso cirúrgico); cabos de 

bisturi; sacos e saquetas para uso cirúrgico e médico; 

sacos de isolamento para uso médico; sacos para reco-

lha de fluidos corporais; sacos de sucção para uso mé-

dico; sacos para drenagem de feridas (para uso médi-

co); sacos para recolha de excrementos corporais (para 

uso médico); bolsas para drenagem urinária; bolsos e 

bolsas com membranas filtrantes para uso médico e 

cirúrgico; filtros e membranas de filtragem (para uso 

médico); dispositivos de acupunctura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178024

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : Oishii Farm Corporation

  Endereço : 9 Basin Drive, Kearny, New Jersey, 

07032, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Frutos frescos, nomeadamente, mo-

rangos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/049,556

[210]  N.º : N/178040

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : JCM American Corporation

  Endereço : 925 E. Pilot Rd., Las Vegas, Nevada 

United States 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de moedas; software 

de computador para utilização na contagem e reconci-

liação de cupões; software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de vouchers (cupões); 

software de computador para utilização na contagem 

e reconciliação de bilhetes; software de computador 

para utilização na contagem e reconciliação de títulos; 

software de computador para manutenção de informa-

ção relativa a moedas; software de computador para 

manutenção de informação relativa a cupões; software 

de computador para manutenção de informação rela-

tiva a vouchers (cupões); software de computador para 

manutenção de informação relativa a bilhetes; soft-

ware de computador para manutenção de informação 

relativa a títulos; software de computador para manu-

tenção de informação relativa a inventário de moedas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/050,470

[210]  N.º : N/178041

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : JCM American Corporation

  Endereço : 925 E. Pilot Rd., Las Vegas, Nevada 

United States 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de moedas; software 

de computador para utilização na contagem e reconci-

liação de cupões; software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de vouchers (cupões); 

software de computador para utilização na contagem 

e reconciliação de bilhetes; software de computador 

para utilização na contagem e reconciliação de títulos; 

software de computador para manutenção de informa-

ção relativa a moedas; software de computador para 

manutenção de informação relativa a cupões; software 

de computador para manutenção de informação rela-

tiva a vouchers (cupões); software de computador para 

manutenção de informação relativa a bilhetes; soft-

ware de computador para manutenção de informação 

relativa a títulos; software de computador para manu-

tenção de informação relativa a inventário de moedas.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/050,462

[210]  N.º : N/178042

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : JCM American Corporation

  Endereço : 925 E. Pilot Rd., Las Vegas, Nevada 

United States 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Impressoras térmicas; dispositivos de 

manuseamento e reconhecimento de dinheiro, nome-

adamente, aceitadores e validadores de notas (dinhei-

ro) usados para discriminar dinheiro verdadeiro de 

dinheiro falso e para discriminar entre os vários tipos 

de dinheiro (notas); software de aplicação informática 

para o fornecimento de comunicações e intercâm-

bio de dados entre programas e computadores num 

ambiente distribuído ou em rede, nomeadamente, 

software de jogos de fortuna e azar, software de jogos 

de computador para terminais de vídeo de lotaria, 

software de apostas desportivas relacionadas com soft-

ware de jogos de fortuna e azar, software de promoção 

de bens e serviços de terceiros, nomeadamente, soft-

ware para fornecer acesso a bases de dados informáti-

cas que fornecem programas de prémios de incentivos, 

promoções, descontos, e cupões electrónicos, software 

de apostas parimutuel relacionados com software de 

jogos de fortuna e azar, software informático para jo-

gos de futebol de fantasia relacionados com software 

de jogos de fortuna e azar, e software para preenchi-

mento e impressão de formulários W-2G.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  Estados Unidos 

da América N.º 90/090,287

[210]  N.º : N/178043

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : JCM American Corporation

  Endereço : 925 E. Pilot Rd., Las Vegas, Nevada 

United States 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promoção de venda de bens e serviços 

de terceiros através de programas de incentivos, pro-

moções, descontos e cupões electrónicos para clientes 

de casinos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  Estados Unidos 

da América N.º 90/090,287

[210]  N.º : N/178044

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : JCM American Corporation

  Endereço : 925 E. Pilot Rd., Las Vegas, Nevada 

United States 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, serviços 

de diversão e recreação, nomeadamente, serviços de 

entretenimento na natureza de jogos de casino, orga-

nização de lotarias, serviços de apostas desportivas, 

serviços de apostas parimutuel, serviços de entreteni-

mento relacionados com ligas de futebol de fantasia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/03  Estados Unidos 

da América N.º 90/090,287

[210]  N.º : N/178045

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : JCM American Corporation

  Endereço : 925 E. Pilot Rd., Las Vegas, Nevada 

United States 89119

  Nacionalidade :  Americana



N.º 20 — 20-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7493

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de moedas; software 

de computador para utilização na contagem e reconci-

liação de cupões; software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de vouchers (cupões); 

software de computador para utilização na contagem 

e reconciliação de bilhetes; software de computador 

para utilização na contagem e reconciliação de títulos; 

software de computador para manutenção de informa-

ção relativa a moedas; software de computador para 

manutenção de informação relativa a cupões; software 

de computador para manutenção de informação rela-

tiva a vouchers (cupões); software de computador para 

manutenção de informação relativa a bilhetes; soft-

ware de computador para manutenção de informação 

relativa a títulos; software de computador para manu-

tenção de informação relativa a inventário de moedas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/05  Estados Unidos 

da América N.º 90/095,514

[210]  N.º : N/178046

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[730]  Requerente : JCM American Corporation

  Endereço : 925 E. Pilot Rd., Las Vegas, Nevada 

United States 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de moedas; software 

de computador para utilização na contagem e reconci-

liação de cupões; software de computador para utiliza-

ção na contagem e reconciliação de vouchers (cupões); 

software de computador para utilização na contagem 

e reconciliação de bilhetes; software de computador 

para utilização na contagem e reconciliação de títulos; 

software de computador para manutenção de informa-

ção relativa a moedas; software de computador para 

manutenção de informação relativa a cupões; software 

de computador para manutenção de informação rela-

tiva a vouchers (cupões); software de computador para 

manutenção de informação relativa a bilhetes; soft-

ware de computador para manutenção de informação 

relativa a títulos; software de computador para manu-

tenção de informação relativa a inventário de moedas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, azul e laranja.

[300]  Prioridade : 2020/08/06  Estados Unidos 

da América N.º 90/098,177

[210]  N.º : N/178048

[220]  Data de pedido : 2021/01/12

[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 : 38

[511]  Serviços : Radiodifusão e transmissão de música, 

áudio, vídeo e conteúdos multimédia em streaming 

através de rádio, televisão, Internet e satélite; emissão 

e transmissão de voz, dados, imagens, música, áudio, 

vídeo, multimédia, televisão e rádio por meio de re-

des de telecomunicações; radiodifusão e transmissão 

de música, áudio, vídeo e conteúdos multimédia em 

streaming através de redes de telecomunicações; ser-

viços de transferência de áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia para utilizadores, que se combinam entre 

si, através de redes de telecomunicações; fornecimento 

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

vos electrónicos, fóruns on-line, directórios, música 

e programas de áudio e vídeo através de redes de te-

lecomunicações; serviços de apresentação, nomeada-

mente, difusão de programas radiofónicos, programas 

de televisão e gravações de som; transmissão contínua 

de material de áudio, nomeadamente, música, através 

da Internet; transmissão e streaming de programa de 

rádio com música por assinatura.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[300]  Prioridade : 2020/07/17  Jamaica

N.º 80939
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[210]  N.º : N/178061

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

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

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

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

porta-documentos [marroquinaria], carteiras de bolso, 

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

chaves [marroquinaria], estojos de higiene pessoal, 

vendidos vazios, pochettes destinadas a conter pro-

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

pochettes em couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/24  França

N.º 204669352

[210]  N.º : N/178072

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

[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 : Cobertores para bebés; cobertores de 

cama; lençóis de cama; cobertas para cama; cobertas 

para cobertor; cobertores para crianças; lençóis de 

berço; cobertores receptores; cobertas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/049,286

[210]  N.º : N/178073

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Botas de bébé; chapelaria para bebés 

e crianças; casacos para bebés e crianças; mitenes; 

vestidos para dormir; pijamas para bebés e crianças; 

pulôveres; roupões; pantufas; roupas para enfaixar; t-

-shirts para bebés e crianças; tops como vestuário; 

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente ca-

misolas com motivos, vestuário para dormir em geral, 

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

coberturas; chapéus; chapéus para infantes, bebés, 

crianças de tenra idade e crianças; pulôveres com 

capuz; calças; ponchos; cachecóis; xailes; camisas; cal-

ções; camisolas de transpiração; cobertores com man-

gas para usar como vestuário; calças para bebés; fatos 

de corpo para bebés; calcinhas para bebés; enxovais de 

criança [vestuário]; camisetas para bebés; chinelos de 

banho; roupões de banho; corpetes interiores; camisas 

formais; camisolas de transpiração de colarinho fe-

chado; vestidos clássicos; vestidos que também podem 

ser utilizados como toalhas; camisolas de transpiração 

com capuz; túnicas longas para uso informal em casa; 

leggings [calças]; pullovers de manga comprida; roupa 

de salão; sandálias e sapatos de praia; sapatos; sarongs; 

calças de treino; vestuário para adornos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/049,286

[210]  N.º : N/178163

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Mochilas com casacos incorporados; 

mochilas; mochilas para animais de estimação; cartei-

ras porta-moedas; bolsas nécessaire; bolsas para moe-

das; sacos de mão; sacos militares ( duffle bags ), sa-

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

de ombro e mochilas; bolsas multi-usos; carteiras; bol-

sas; bolsas, excepto de metal precioso; mochilas com 

duas alças; conjuntos de sacos, nomeadamente sacos 

de corda usados como mochilas; bolsas pequenas né-

cessaire; bolsas pequenas; sacos de viagem; carteiras; 

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

praia, guarda-sóis para a praia.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/053,494

[210]  N.º : N/178164

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

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

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/053,494

[210]  N.º : N/178165

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Refrigeradores portáteis, não eléctri-

cos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/053,494

[210]  N.º : N/178166

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Cobertas para cama; cobertores para 

crianças e bebés; cueiros (cobertores); cobertas para 

móveis, cobertas para cobertor; toalhas de praia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/053,494

[210]  N.º : N/178167

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Botas de bebé; chapelaria para bebés e 

crianças; casacos para bebés e crianças; mitenes; cami-

solas de noite; pijamas para bebés e crianças; pulôve-

res; roupões; pantufas; roupas para enfaixar; t-shirts 

para bebés e crianças; tops como vestuário; vestuário 

para crianças e bebés, nomeadamente camisolas com 

motivos, vestuário para dormir em geral, pijamas, 

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

coberturas; chapéus; chapéus para infantes, bebés, 

crianças de tenra idade e crianças; calças; ponchos; 

cachecóis; xailes; camisas; calções; camisolas de trans-

piração; cobertores com mangas para usar como ves-

tuário; calças para bebés; fatos de corpo para bebés; 

calcinhas para bebés; enxovais de criança [vestuário]; 

camisetas para bebés; chinelos de banho; roupões de 

banho; corpetes interiores; camisas formais; cami-

solas de transpiração de colarinho fechado; vestidos 

clássicos; vestidos que também podem ser utilizados 

como toalhas; camisolas de transpiração com capuz; 

pulôveres com capuz; túnicas longas para uso informal 

em casa; vestuário infantil; leggings [calças]; pullovers 

de manga comprida; roupa de salão; sandálias e sapa-

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

adornos; fatos de banho; cuecas; macacão; camisolas 

informais com capuz [hoodies] com fecho de correr; 

calçado, excluindo calçado ortopédico; calçado não 

para desporto; calçado para homens e mulheres; calça-

do de fio dental; chinelos de dedo, calções de prancha, 

calções de banho, roupa de praia, fatos de banho, sa-

patos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/053,494
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[210]  N.º : N/178168

[220]  Data de pedido : 2021/01/15

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

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

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/053,494

[210]  N.º : N/178291

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Retail Royalty Company

  Endereço : 101 Convention Center Drive, Las Ve-

gas, Nevada 89109, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e 

serviços de lojas de venda a retalho online nas áreas 

de vestuário, acessórios de vestuário, calçado, cha-

pelaria, sacos, carteiras, porta-moedas, chapéus-de-

-chuva, óculos de sol, cosméticos, produtos de toilette, 

fragrâncias e produtos de cuidados pessoal, relógios, 

joalharia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178292

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Retail Royalty Company

  Endereço : 101 Convention Center Drive, Las Ve-

gas, Nevada 89109, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, camisas, t-

-shirts, tops como vestuário, camisas de lã, calça de 

ganga, ceroulas [vestuário], vestidos, saias, calções, 

partes de baixo como vestuário, calças justas em ma-

lha [leggings], calças de jogging, calças de fato de trei-

no, camisolas de algodão; vestuário exterior, nomea-

damente, casacos, jaquetas, parkas, anoraques, coletes, 

e luvas; peúgas; camisolas de malha; pijamas; cintos; 

blazers; roupa de lazer; roupa interior; boxers [cuecas]; 

fatos de banho; cachecóis; calçado, nomeadamente, 

sapatos, sandálias e chinelos; chapelaria; chapéus.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178293

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Retail Royalty Company

  Endereço : 101 Convention Center Drive, Las Ve-

gas, Nevada 89109, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacolas de pano; mochilas; sacos para 

livros; sacos de ginástica; sacos de viagem; bolsa de 

mensageiro; malas de mão; pochetes; bolsas; carteiras 

de bolso; sacos de atletismo; sacos de equipamentos 

[com formato cilíndrico]; e chapéus-de-chuva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178294

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Retail Royalty Company

  Endereço : 101 Convention Center Drive, Las Ve-

gas, Nevada 89109, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; relógios; correntes para cha-

ves.

[540]  Marca : 



N.º 20 — 20-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7497

[210]  N.º : N/178295

[220]  Data de pedido : 2021/01/18

[730]  Requerente : Retail Royalty Company

  Endereço : 101 Convention Center Drive, Las Ve-

gas, Nevada 89109, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Fragrâncias; perfume; colónia; água de 

toilette; cosméticos; loção corporal; loção pós-barba 

(after-shave); géis de banho; sprays para o corpo; pro-

dutos não medicinais para os cuidados da pele sob a 

forma de perfume corporal em névoa (body mist).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178303

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178305

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178306

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178307

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178308

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178310

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178311

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178312

[220]  Data de pedido : 2021/01/19

[730]  Requerente : 

 Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Com-

pany Limited

  Endereço : 23-39

18 1804

 Unit 1804, 18/F., Cheung Fung Industrial Building, 23-

-39 Pak Tin Par St., Tsuen Wan, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178453

[220]  Data de pedido : 2021/01/21

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Inc.

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-

mington, DE 19808-1674 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  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-

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos; 

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigar-

ros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas 

manualmente para injectar tabaco em tubos de papel; 

cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electróni-

cos; produtos de tabaco para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/25  Azerbaijão

N.º 2020 01688
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[210]  N.º : N/178550

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 
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inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem 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; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/17  Jamaica

N.º 81978

[210]  N.º : N/178552

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

(set-top boxes), leitores e gravadores de áudio e vídeo; 

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 
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de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador; capas, sacos, estojos, 

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, codificadores / descodificadores (set-top boxes), 

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem 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; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/17  Jamaica

N.º 81992

[210]  N.º : N/178766

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : EXXON MOBIL CORPORA-

TION

  Endereço : 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais; lubrifi-

cantes; composições para absorver o pó, para hume-

decimento e para ligação; combustíveis (incluindo ga-

solinas para motores) e matérias de iluminação; velas 

e mechas para a iluminação; óleos para motores; óleos 

lubrificantes; gorduras industriais; lubrificantes sintéti-

cos para motores; ceras; óleos de base ( stock base ); 

combustíveis; carburantes [combustíveis de motores] 

nomeadamente gasolina e gasóleo [diesel]; gás natural 

comprimido.

[540]  Marca : 

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

vermelha, conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/178783

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : POLA INC.

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178787

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178788

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178789

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178790

[220]  Data de pedido : 2021/01/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178827

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

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

brinquedos para bebés; brinquedos para crianças; mo-

delos de veículos [brinquedos ou artigos de brincar]; 

veículos motorizados de brincar accionados electro-

nicamente; conjuntos de miniaturas de automóveis de 

corrida; jogos de carros de corrida; carros de brincar; 

vias férreas em miniatura; camiões de brincar; veícu-

los de brincar eletrónicos com controlo remoto; con-

juntos de comboios eléctricos [brinquedos]; miniaturas 

de veículos para brincar; modelos de veículos à escala; 

pistas para veículos em miniatura; veículos para crian-

ças [brinquedos]; triciclos para crianças [brinquedos]; 
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parques de estacionamento e garagens em miniatura; 

automóveis de brincar com pista para montar ou pista 

de corrida para montar; brinquedos accionados por 

pilhas; brinquedos telecomandados e brinquedos co-

mandados com fios; peluches [brinquedos]; bonecas; 

blocos de construção [brinquedos]; instrumentos de 

música para brincar; jogos de mesa; brinquedos de 

actividades electrónicos com um mecanismo de fala; 

cenários de brinquedo para bonecas; brinquedos elec-

trónicos; brinquedos para banheira; tapetes de brincar 

em papel impresso com cobertura de matérias plásti-

cas; imitação de artigos de toilette sendo brinquedos; 

figuras de acção de brincar; comandos para jogos; kits 

de médico para brincar; animais de brincar; animais 

de brincar de pelúcia; brinquedos de pelúcia; brinque-

dos de pelúcia motorizados; carrinhos de empurrar de 

brincar; assentos de baloiço para bebés; brinquedos 

insuf láveis f lutuantes [sem ser colchões ou assen-

tos]; brinquedos saltitões; brinquedos de construção; 

brinquedos para montar vendidos em forma de kit; 

brinquedos de pelúcia; kits de peças [vendidos com-

pletos] para construção de miniaturas [brinquedos]; 

kits de peças [vendidos completos] para montagem de 

brinquedos; jogos e brinquedos contendo funções de 

telecomunicação; serviços de chá de brincar; brinque-

dos adaptados para fins educativos; brinquedos sob a 

forma de aparelhos de desenho para crianças; brinque-

dos sob a forma de imitação de alimentos; brinquedos 

que imitam objetos utilizados pelos adultos nas suas 

atividades diárias; brinquedos de madeira; blocos de 

construção [brinquedos]; brinquedos de encaixar; an-

darilhos para crianças; ginásios de brincar para crian-

ças; rocas [brinquedos]; livros de canções [brinquedos] 

para bebés e crianças; brinquedos musicais; puzzles 

para crianças; peças e acessórios para todos os artigos 

atrás referidos na Classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178828

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

[730]  Requerente : Toys R Us (Asia) Limited

  Endereço : 8/F, LiFung Tower, 888 Cheung Sha 

Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

brinquedos para bebés; brinquedos para crianças; mo-

delos de veículos [brinquedos ou artigos de brincar]; 

veículos motorizados de brincar accionados electro-

nicamente; conjuntos de miniaturas de automóveis de 

corrida; jogos de carros de corrida; carros de brincar; 

vias férreas em miniatura; camiões de brincar; veícu-

los de brincar eletrónicos com controlo remoto; con-

juntos de comboios eléctricos [brinquedos]; miniaturas 

de veículos para brincar; modelos de veículos à escala; 

pistas para veículos em miniatura; veículos para crian-

ças [brinquedos]; triciclos para crianças [brinquedos]; 

parques de estacionamento e garagens em miniatura; 

automóveis de brincar com pista para montar ou pista 

de corrida para montar; brinquedos accionados por 

pilhas; brinquedos telecomandados e brinquedos co-

mandados com fios; peluches [brinquedos]; bonecas; 

blocos de construção [brinquedos]; instrumentos de 

música para brincar; jogos de mesa; brinquedos de 

actividades electrónicos com um mecanismo de fala; 

cenários de brinquedo para bonecas; brinquedos elec-

trónicos; brinquedos para banheira; tapetes de brincar 

em papel impresso com cobertura de matérias plásti-

cas; imitação de artigos de toilette sendo brinquedos; 

figuras de acção de brincar; comandos para jogos; kits 

de médico para brincar; animais de brincar; animais 

de brincar de pelúcia; brinquedos de pelúcia; brinque-

dos de pelúcia motorizados; carrinhos de empurrar de 

brincar; assentos de baloiço para bebés; brinquedos 

insuf láveis f lutuantes [sem ser colchões ou assen-

tos]; brinquedos saltitões; brinquedos de construção; 

brinquedos para montar vendidos em forma de kit; 

brinquedos de pelúcia; kits de peças [vendidos com-

pletos] para construção de miniaturas [brinquedos]; 

kits de peças [vendidos completos] para montagem de 

brinquedos; jogos e brinquedos contendo funções de 

telecomunicação; serviços de chá de brincar; brinque-

dos adaptados para fins educativos; brinquedos sob a 

forma de aparelhos de desenho para crianças; brinque-

dos sob a forma de imitação de alimentos; brinquedos 

que imitam objetos utilizados pelos adultos nas suas 

atividades diárias; brinquedos de madeira; blocos de 

construção [brinquedos]; brinquedos de encaixar; an-

darilhos para crianças; ginásios de brincar para crian-

ças; rocas [brinquedos]; livros de canções [brinquedos] 

para bebés e crianças; brinquedos musicais; puzzles 

para crianças; peças e acessórios para todos os artigos 

atrás referidos na Classe 28.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178914

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

[730]  Requerente : ELENA MILANI

  Endereço : By ways, York Road, CM0 8H P, 

Burnham on Crouch, Essex, United Kingdom

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[

]

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178915

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

[730]  Requerente : ELENA MILANI

  Endereço : By ways, York Road, CM0 8H P, 

Burnham on Crouch, Essex, United Kingdom

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179096

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

[730]  Requerente : MAN Truck & Bus SE

  E n d e r e ç o : D a c h a u e r S t r a s s e 667, 80995 

Munchen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Gorduras industriais; óleos industriais; 

óleos não minerais (não combustíveis) para uso indus-

trial; óleos não minerais (não combustíveis) para uso 

industrial; óleos e gorduras minerais industriais [não 

combustíveis]; combustível fóssil para automóveis; 

óleos de motor; óleos de motor de veículos; aditivos 

não químicos para óleos de motor; óleos lubrificantes 

para correias de transmissão; lubrificantes; óleos lu-

brificantes; óleos para motores portáteis; lubrificantes 

para automóveis; óleos lubrificantes para motores de 

veículos motorizados; aditivos não químicos para óleos 

lubrificantes; óleos de desmoldagem; óleos térmicos; 

composições para ligar a poeira para varredura; com-

posições para assentar poeira; composições para ab-

sorver poeira; combustível para iluminação; óleos para 

iluminação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179151

[220]  Data de pedido : 2021/02/05

[730]  Requerente : Otsuka Medical Devices Co., Ltd.

  Endereço : 2-9, Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos, 

bem como peças e acessórios para os mesmos; fios de 

guia para uso médico; cateteres-guia; peças de ligação 

para cateteres.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179180

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

[730]  Requerente : HISADA ART INDUSTRY, 

CO., LTD.

  Endereço : Shioyacho 35, Sanjodoriaburanoko-

jihigashiiru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 604-8247 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[ ]

[ ] 

[ ]

 [

]

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179222

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179223

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179224

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179225

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179253

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

[730]  Requerente : 

 Kanei Hitokoto Seicha Inc.

  Endereço : 1 9

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

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179255

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

[730]  Requerente : 

 Kanei Hitokoto Seicha Inc.

  Endereço : 1 9

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

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179329

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : DISTRIBUCIONES FELIU, S.L.

  Endereço : Carrer De La Nau Santa Maria, 1-3 

PB, 08017–Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179347

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3158

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179349

[220]  Data de pedido : 2021/02/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3158

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179406

[220]  Data de pedido : 2021/02/17

[730]  Requerente : 

 KOUK KA KEONG

  Endereço : 9 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179436

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

[730]  Requerente : 

 Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei 

Tecmo Games)

  Endereço : 4-3-6 Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha-

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas informáticos para apare-

lhos de jogos de vídeo para uso doméstico; programas 

informáticos descarregáveis para aparelhos de jogos 

de vídeo para uso doméstico; circuitos electrónicos 

e CD-ROMs nos quais são gravados programas para 

aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líqui-

do; programas para aparelhos de jogos portáteis com 

ecrãs de cristal líquido; programas de computador e 

programas de jogos de vídeo; discos acústicos; fichei-

ros de música descarregáveis; discos de vídeo digital, 

pré-gravados; ficheiros de imagens descarregáveis; 

programas de jogo para máquinas de jogos de vídeo de 

salões de jogos; jogos de computador (software).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179437

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

[730]  Requerente : 

 Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei 

Tecmo Games)

  Endereço : 4-3-6 Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha-

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos de vídeo e jogos 

de computador online; fornecimento de software de 

aplicações de jogos de computador não descarregáveis 

para telemóveis; fornecimento de jogos de vídeo e jo-

gos de computador online acessíveis em websites de 

redes sociais; fornecimento de jogos de vídeo e jogos 

de computador online para telemóveis inteligentes e 

telemóveis; provisão de informação relacionada com 

jogos de vídeo e jogos de computador online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179526

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

[730]  Requerente : Ascendis Pharma Endocrinology 

Division A/S

  Endereço : Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup, 

Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de perturbações do crescimento, preparações 

farmacêuticas para o tratamento de perturbações en-

dócrinas, preparações farmacêuticas para o tratamen-

to de perturbações ósseas, preparações farmacêuticas 

para o tratamento do cancro, preparações farmacêuti-

cas para o tratamento de doenças infecciosas; prepara-

ções de diagnóstico para uso médico, nomeadamente, 

preparações de diagnóstico para a identificação e 

detecção de deficiência de hormonas de crescimento, 

perturbações endócrinas, perturbações ósseas, cancro, 

e doenças infecciosas.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Dinamarca

N.º VA 2020 01700

[210]  N.º : N/179527

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

[730]  Requerente : Ascendis Pharma Endocrinology 

Division A/S

  Endereço : Tuborg Boulevard 5, 2900 Hellerup, 

Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos para injecção, 

dosagem e controlo de produtos farmacêuticos, nome-

adamente dispositivos médicos para injecção, dosagem 

e controlo de produtos farmacêuticos para o tratamen-

to de distúrbios de crescimento, distúrbios endócrinos, 

distúrbios ósseos, cancro e doenças infecciosas; serin-

gas para fins médicos e para injecções; seringas para 

injecção para uso médico e cirúrgico, nomeadamente 

seringas sob a forma de canetas para uso cirúrgico; 

dispositivos médicos ligados digitalmente para con-

trolo na dispensão de preparações farmacêuticas para 

utilização relacionada com a gestão de distúrbios hor-

monais de crescimento, hipoparatiroidismo, displasia 

esquelética, cancro e diabetes; aparelhos médicos, 

nomeadamente, dispositivos de infusão e injecção 

para administração de medicamentos; aparelhos e 

instrumentos médicos para fins de diagnóstico, nome-

adamente, aparelhos doseadores para gestão de medi-

camentos, contendo software de gestão de informação 

médica, para utilização em exames e avaliações físicas 

e psicológicas de doentes à distância e numa clínica; 

aparelhos médicos doseadores de gestão de medica-

mentos, contendo software de gestão de informação 

médica para orientação e controlo de medicamentos 

e para utilização terapêutica em exames e avaliações 

físicas e psicológicas de doentes à distância e numa clí-

nica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/21  Dinamarca

N.º VA 2020 01700

[210]  N.º : N/179528

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

[730]  Requerente : Globe-Trotter Group Limited

  Endereço : The Factory, Bingley Road, Hoddes-

don, Hertfordshire, EN11 0NX, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas; bagagem; malas de viagem; 

baús (bagagem); sacos de viagem; pastas (maletas); 

pastas de documentos; estojos de documentos; mo-

chilas; carteiras; porta-moedas; malas de mão; sacos 

de viagem (holdalls); etiquetas de cabedal para baga-

gem; estojos de viagem (marroquinaria); porta-chaves 

(marroquinaria); porta-cartões de visita; porta-cartas 

(pastas); correias para bagagem; pegas para malas de 

viagem; bandoleiras (correias) em cabedal; faixas (cor-

reias) de ombro em cabedal; bolsas em cabedal; arma-

ções para malas de mão; armações para bolsas (malas 

de mão); guarda-chuvas; estojos para maquilhagem 

vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179555

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : CJ Olive Young Corporation

  Endereço : 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos médicos para o tratamento 

da pele; aparelhos e instrumentos médicos para o tra-

tamento da pele; aparelhos de terapia eléctrica de alta 

frequência; aparelhos de massagem para uso pessoal; 

aparelhos médicos para branqueamento dos dentes; 

raspadores de língua, dispositivos contraceptivos; com-

pressas frias para fins médicos; aparelhos eléctricos 

de massagem estética; aparelhos de massagem estética 

facial para efeitos de branqueamento da pele; másca-

ras LED para fins terapêuticos; máscaras de protecção 

respiratória para aplicações médicas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179557

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : CJ Olive Young Corporation

  Endereço : 366, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para o cuidado 

da beleza; cremes faciais; creme para os olhos; tónicos 

para a pele; soros cosméticos para a pele; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; cremes para reduzir 

as manchas associadas ao envelhecimento, para uso 

cosmético; preparações de cuidados da pele anti-en-

velhecimento; máscaras de beleza; toalhetes impreg-

nados com loções cosméticas; toalhetes impregnados 

com um produto de limpeza da pele; preparações pós-

-barba; preparações de remoção de maquilhagem; 

espumas de limpeza de pele; águas cosméticos para 

limpeza de pele; preparações cosméticas de maquilha-

gem; delineador para os olhos; brilhos para os lábios; 

bases de maquilhagem; preparações cosméticas para 

cuidados corporais; preparações cosméticas para pro-

teger a pele dos raios solares; sabonetes para uso pes-

soal; espuma de duche e banho; pérolas de banho (não 

medicinais); creme para as mãos; algodão para fins 

cosméticos; cotonetes para fins cosméticos; champôs; 

preparações para fixar o cabelo; preparações para cui-

dados capilares; perfumes; preparações para perfumar 

o ar; unhas falsas; preparações para remoção de cutí-

culas; amaciadores de roupa para utilização na lavan-

daria; produtos para duches, não medicinais; prepara-

ções de lavagem para fins sanitários ou desodorizantes 

pessoais [artigos de higiene pessoal]; autocolantes 

para aplicar no corpo; brilhantes para uso cosmético; 

hena para uso cosméticos; preparações de lavandaria; 

aromatizantes alimentares preparados a partir de óle-

os essenciais; cosméticos para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179564

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 SUPERCELL OY

  Endereço : 11 00180 

 Itamerenkatu 11, 00180 Helsinki, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179565

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 SUPERCELL OY

  Endereço : 11 00180 

 Itamerenkatu 11, 00180 Helsinki, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179566

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 SUPERCELL OY

  Endereço : 11 00180 

 Itamerenkatu 11, 00180 Helsinki, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179567

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 SUPERCELL OY

  Endereço : 11 00180 

 Itamerenkatu 11, 00180 Helsinki, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179568

[220]  Data de pedido : 2021/02/22

[730]  Requerente : 

 SUPERCELL OY

  Endereço : 11 00180 

 Itamerenkatu 11, 00180 Helsinki, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179621

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : Hetkinen Group Oy

  Endereço : Kuormakatu 11, 20380 Turku, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179622

[220]  Data de pedido : 2021/02/23

[730]  Requerente : Bellamy’s Organic Pty Ltd

  Endereço : 115 Cimitiere St Launceston Tas 7250 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações alimentares para bebés; 

alimentos para bebés; leite em pó para bebés; bebidas 

para bebés; suplementos alimentares para bebés; ali-

mentos dietéticos para bebés; substâncias dietéticas 

para bebés; suplementos alimentares nutritivos (nutri-

ments); alimentação para bebés; concentrado de cálcio 

de leite (suplemento nutricional); substitutos nutri-

cionais de refeição em pó; substitutos nutricionais de 

refeição; suplementos nutricionais; cereais para bebés; 

vitaminas; preparações de minerais; preparações medi-

cinais para o cuidado da pele; cremes medicinais para 

a pele; loções medicinais para a pele; discos [almofa-

das] de amamentação; cremes para bebés (medicinais); 

fraldas para bebés; preparações (desinfectantes) para 

a lavagem de chupetas (ou de biberões); produtos higi-

énicos para bebés; suplementos alimentares; bebidas 

nutricionais sendo suplementos alimentares dietéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179636

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

[730]  R e q u e r e n t e  :  M A G A L S O C I E T A’A 

RESPONSABILITA’LIMITATA SEMPLIFICATA
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  Endereço : Via Tappia Furignano 206/Bis 80039 

Saviano (NA), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179642

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9018 C 8 801

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179675

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179676

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179760

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

/ /

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179761

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179762

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179787

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : OMS International Co., Ltd.

  Endereço : 1006, 1007, 1008, 105-18, Dasanjun-

gang-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179788

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : OMS International Co., Ltd.

  Endereço : 1006, 1007, 1008, 105-18, Dasanjun-

gang-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179789

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 15 1506

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179790

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 15 1506

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179791

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 15 1506

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179792

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 15 1506

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179793

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 15 1506

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179800

[220]  Data de pedido : 2021/03/01

[730]  R e q u e r e n t e  :  M A G A L S O C I E T A’A 

RESPONSABILITA’LIMITATA SEMPLIFICATA

  Endereço : Via Tappia Furignano 206/Bis 80039 

Saviano (NA), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179853

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179854

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179897

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

[730]  Requerente : 

 SBE HOTEL LICENSING, 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 : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

N.º 49527964

[210]  N.º : N/179898

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

[730]  Requerente : 

 SBE HOTEL LICENSING, 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 : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

N.º 49527964

[210]  N.º : N/179899

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

[730]  Requerente : 

 SBE HOTEL LICENSING, 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 49527964

[210]  N.º : N/179900

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

[730]  Requerente : 

 SBE HOTEL LICENSING, 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 : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

N.º 49527964

[210]  N.º : N/179926

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

[730]  Requerente : AZHAR CORP

  Endereço : Calle 56 & 57 Este Obarrio, Sortis 

Business Tower, Panama, Republica de Panama

  Nacionalidade :  Panamense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179927

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

[730]  Requerente : AZHAR CORP

  Endereço : Calle 56 & 57 Este Obarrio, Sortis 

Business Tower, Panama, Republica de Panama

  Nacionalidade :  Panamense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179928

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

[730]  Requerente : AZHAR CORP

  Endereço : Calle 56 & 57 Este Obarrio, Sortis 

Business Tower, Panama, Republica de Panama

  Nacionalidade :  Panamense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179929

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

[730]  Requerente : MARTA ARANDA STUDIO 

S.L.

  Endereço : Cal le Doctor F leming 50, 28036 

Madrid, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179956

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179957

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179958

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179959

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179977

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 888

204

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179978

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 888

204

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179979

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 888

204

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179980

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 888

204

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179981

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 888

204

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179983

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Nova Zelândia

N.º 1171008

[210]  N.º : N/179984

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Nova Zelândia

N.º 1171008

[210]  N.º : N/179985

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Nova Zelândia

N.º 1171007

[210]  N.º : N/179986

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Nova Zelândia

N.º 1171007

[210]  N.º : N/179987

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Nova Zelândia

N.º 1171009

[210]  N.º : N/179988

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited
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  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Nova Zelândia

N.º 1171009

[210]  N.º : N/179989

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/19  Nova Zelândia

N.º 1171444

[210]  N.º : N/179990

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/19  Nova Zelândia

N.º 1171444

[210]  N.º : N/179991

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/19  Nova Zelândia

N.º 1171446

[210]  N.º : N/179992

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/19  Nova Zelândia

N.º 1171446

[210]  N.º : N/179993

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/19  Nova Zelândia

N.º 1171445

[210]  N.º : N/179994

[220]  Data de pedido : 2021/03/04

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/19  Nova Zelândia

N.º 1171445

[210]  N.º : N/180027

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

[730]  Requerente : BARBARA ERIKA ZANAN-

TONI

  Endereço : Corso Francia 66, 10143 Torino, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180028

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

[730]  Requerente : BARBARA ERIKA ZANAN-

TONI

  Endereço : Corso Francia 66, 10143 Torino, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180089

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

209
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180090

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180091

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180092

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

209

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : 

S a a S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180102

[220]  Data de pedido : 2021/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180143

[220]  Data de pedido : 2021/03/09

[730]  Requerente : 42

  Endereço : 96, Boulevard Bessières, 75017 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de formação; ensino; 

educação; serviços de educação e de formação, no-
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meadamente nas áreas de hardware informático e 

código informático; formação interactiva e forneci-

mento de informações de formação em qualquer rede 

informática, aberta ou fechada, incluindo a internet; 

escolas, institutos educacionais e escolas de formação; 

organização e realização de exames educacionais e de 

workshops (formação); serviços de entretenimento; 

organização de competições (educação ou de entrete-

nimento); organização e direcção de colóquios, confe-

rências, eventos educativos ou recreativos, workshops 

ou congressos (formação); organização de exposições 

com fins culturais ou educativos; reservas de lugares 

para espectáculos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180191

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180192

[220]  Data de pedido : 2021/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

7H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180215

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 HO SOU WAN

  Endereço : 18 N

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180216

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 HO SOU WAN

  Endereço : 18 N

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180217

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 HO SOU WAN

  Endereço : 18 N

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180218

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 HO SOU WAN

  Endereço : 18 N

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180238

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

166 1 2 1F120 2F015

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180239

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

166 1 2 1F120 2F015

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180242

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 200

23

 23F., No.200, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei 

City 11071, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180253

[220]  Data de pedido : 2021/03/11

[730]  Requerente : 

 CHOI HON LIT

  Endereço : 107 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180260

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

[730]  Requerente : 

 AGÊNCIA COMERCIAL S LEAL, LIMITADA

  Endereço : 71

2 7 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180261

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 230-246 7

N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 871C Pan-

tone cool grey 45 

[210]  N.º : N/180287

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 962 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180288

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 962 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180308

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

1 158

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180336

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

[730]  Requerente : 

 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 : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180337

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

[730]  Requerente : 

 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/180346

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB USB USB

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/11/04  China

N.º 51000190

[210]  N.º : N/180352

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 5

16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180353

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 5

16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180354

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 5

16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180355

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180356

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

[730]  Requerente : 

 LIALUSTER INC.

  Endereço : 14-24

3

 YM Daikanyama 3F, 14-24, Daikanyama-Cho, Shi-

buya-Ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180360

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

[730]  Requerente : 

 WEB POINT TECHNOLOGY ENGINEERING 

LTD.

  Endereço : 181-187

17 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180361

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180362

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180363

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180364

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180365

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180366

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180367

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180368

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180369

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180370

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180371

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

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180372

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

[730]  Requerente : 

 Powervision Tech Inc.

  Endereço : 79

33

 Floor 5, Building 33, Yungu Park, No.79, Shuangying 

West Road, Technology Park, Changping District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180373

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

[730]  Requerente : 

 Powervision Tech Inc.

  Endereço : 79

33

 Floor 5, Building 33, Yungu Park, No.79, Shuangying 

West Road, Technology Park, Changping District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180374

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2879 3

3661

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180375

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2879 3

3661

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180376

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reiv indica a cor azul 

(CMYK: C84 M67 Y28 K10) tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/180377

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reiv indica a cor azul 

(CMYK: C84 M67 Y28 K10) tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/180378

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 170 (

) AN

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180380

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

[730]  Requerente : 

 CHEONG NGAN LENG

  Endereço : 11 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180383

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

[730]  Requerente : E-MART Inc.

  Endereço : 377, Ttukseom-Ro, Seongdong-Gu, 

Seoul, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e de marke-

ting; demonstração de produtos; fornecimento de es-

paço publicitário; organização de eventos, exposições, 

feiras e espetáculos com fins comerciais, promocionais 

e publicitários; fornecimento de informações comer-

ciais e de marketing; serviços de consultadoria e pre-

paração de impostos; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando medicamentos para fins humanos; 
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serviços de lojas de vendas a retalho apresentando 

preparações veterinárias; serviços de lojas de vendas a 

retalho apresentando preparações nutracêuticas para 

fins terapêuticos ou medicinais; serviços de lojas de 

vendas a retalho apresentando alimentos dietéticos 

adaptados para fins medicinais; serviços de lojas de 

vendas a retalho apresentando suplementos dietéticos 

de vitaminas e minerais; serviços de lojas de vendas a 

retalho apresentando suplementos dietéticos para ani-

mais; serviços de lojas de vendas a retalho apresentan-

do nutracêuticos para uso como suplementos dietéti-

cos; serviços de lojas de vendas a retalho apresentando 

nutracêuticos para fins terapêuticos; administração de 

empresas; serviços de pesquisa de negócios e de 

marketing; assessoria em gestão de estabelecimentos 

como franquias; gestão administrativa de hotéis; admi-

nistração comercial e trabalho de escritório; serviços 

de agência de emprego; fornecimento de informações 

na área de emprego; serviços de processamento de da-

dos online; gestão de arquivos informáticos; serviços 

de agência de importação-exportação; serviços de in-

termediários relacionados com o comércio de produtos 

e serviços; serviços de fotocópia; aluguer de máquinas 

e equipamentos de escritório; serviços de encomenda 

por grosso; serviços de leilões e leilões invertidos; ser-

viços de secretariado; aluguer de máquinas de venda 

automática; organização de assinaturas para meios de 

informação; organização de assinaturas para serviços 

de internet; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando fertilizantes e estrumes; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando farinha para fins indus-

triais; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do alimentos para bebés (excepto farinha láctea para 

bebés); serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando grãos congelados; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando grãos processados, nomeada-

mente, produtos alimentares (excepto coalhada de fei-

jão (tofu) e produtos alimentares à base de coalhada 

de feijão (tofu)); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando pólen preparado como produtos alimen-

tares; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do frutas e legumes em conserva, congelados, secos e 

cozidos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando produtos vegetais transformados; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando produtos pro-

cessados de ginseng vermelho; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando bolinhos de batata; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando pratos 

cozinhados constituídos principalmente por pasta de 

soja e tofu (doenjang-jjigae); serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando concentrados à base de vege-

tais para cozinhar; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando tofu; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando alimentos preparados com coalhada de 

feijão (tofu); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando feijão, em conserva; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando frutas congeladas; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando produtos ali-

mentares feitos principalmente de frutas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando cereais polidos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando fari-

nha comestível; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando pasta de amêndoa; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando cereais processados 

para consumo humano; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando macarrão instantâneo (massa ins-

tantânea); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando levedura; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando malte para consumo humano; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando grãos (cere-

ais); serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

frutas e vegetais frescos; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando cana-de-açúcar; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando copra; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando malte para a fa-

bricação de cerveja; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando forragens; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando sementes para vegetais; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando arbustos 

(árvores) jovens; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando suplementos dietéticos para crianças; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando su-

plementos de saúde alimentares principalmente à base 

de lycium chinense (videiras de bagas de goji); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando suplementos 

alimentares de saúde principalmente à base de jujuba; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando pra-

tos de acompanhamento preparados constituídos prin-

cipalmente por carne, peixe, aves domésticas ou vege-

tais; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

sopas; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do geleias alimentares; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando algas para consumo humano ou 

animal; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando lactose para fins farmacêuticos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando croquetes de frango; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando con-

feitaria; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando pão; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando edulcorantes naturais; serviços de loja de 
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vendas a retalho apresentando bolos de arroz; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando produtos de 

chocolate; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando condimentos; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando temperos químicos; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando molhos; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando especiarias; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando sal 

comestível; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando lúpulo não processado; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando extractos de lúpulo 

para fazer cerveja; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando óleos essenciais; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando chá; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando café; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando bebidas feitos de chá; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando gelo 

(comestível); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando grãos de cacau, em bruto; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando refrigerantes; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando água gasosa; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando água 

potável engarrafada; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando concentrados para fazer bebidas de 

fruta; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do cervejas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando bebidas destiladas coreanas (soju); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando bebidas alco-

ólicas de fruta; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando vinhos; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando kaoliang (licor chinês); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando óleos e gorduras 

industriais; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando preparações alimentares para bebés; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando aves domésti-

cas, não vivas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando carne; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando ovos; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando carne processada; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando produtos lácteos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando pro-

dutos lácteos processados; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando óleos e gorduras comestíveis; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando pro-

dutos alimentares feitas à base de minhocas; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando ovos para in-

cubação; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando gado (vivo); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando insectos vivos; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando produtos à base de carne pro-

cessada; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando suplementos alimentares dietéticos principal-

mente à base de chifres de veado; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando algas marinhas para 

enchimento; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando peixe; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando algas processadas para consumo huma-

no; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

produtos alimentares à base de peixe; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando peixe e marisco (vi-

vos); serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

produtos alimentares à base de peixe e marisco; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando algas ma-

rinhas frescas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando alimentos com suplementos dietéticos à 

base de peixe e marisco secos; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando suplementos alimentares 

dietéticos principalmente à base de algas marinhas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ma-

teriais de embalagem (acolchoamento, enchimento), 

sem serem em borracha, plásticos, papel ou cartão; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

anéis de charuto; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando tabaco e artigos para fumadores; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando artigos 

para fumadores; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando adesivos para uso na indústria da cons-

trução; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando agentes químicos tenso-activos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando edulcorantes artifi-

ciais para bebidas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando nutrientes para levedura para fins indus-

triais; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do preparações para regulamento de crescimento de 

plantas; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando produtos químicos para horticultura, excepto 

fungicidas, herbicidas, inseticidas e parasiticidas; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando produ-

tos antiferrugem; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando lubrificantes; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando desodorizantes domésticos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando mi-

crorganismos para fins médicos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando adesivos para fins do-

mésticos (sem ser para uso de papelaria); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando fitas adesivas 

para uso industrial; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando amaciadores de carne para fins do-

mésticos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando preparações para lavandaria; serviços de loja de 
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vendas a retalho apresentando pez e betume; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando caixas de pri-

meiros-socorros vendidas cheias; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando cintos sanitários; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando material 

de cerâmica dentária; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando fraldas para bebés; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando micromatrizes de 

adn; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

instrumentos de enchimento para fins dentários; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando aparelhos 

contraceptivos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando biberões para bebés; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando tampões para os ouvi-

dos (dispositivos de protecção auricular); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando dispositivos de 

fisioterapia; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando ventosas (copos de vidro); serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando cintos abdominais; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando apare-

lhos auditivos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando aquecedores médicos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando pacotes de fomentação 

para fins médicos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando aparelhos de esterilização e desinfecção 

para fins médicos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando unidades de polimerização aquecidas 

para compostos para restauração dentária; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando cadeiras de ro-

das; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

aparelhos de massagem; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando tintas para tatuagens; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando cosméticos 

para cuidados para o corpo e de beleza; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando preparações de 

fragrâncias para o ar; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando lenços impregnados com loções cos-

méticas; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando adesivos para afixar cabelos postiços; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando conjuntos de 

manicure eléctricos; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando estojos para cosméticos portáteis 

(vendidos vazios); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando utensílios cosméticos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando cabelo postiço; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando conjuntos de 

manicure; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando frisadores de cabelo, eléctricos e não eléctricos, 

sem serem instrumentos manuais; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando sabonetes de beleza; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando den-

tífricos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando escovas de dentes; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando sacos de lixo em papel; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando suportes para 

guarda-chuvas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando ferramentas de limpeza e utensílios de 

lavagem (sem serem eléctricos); serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando vidros cerâmicos; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando corantes; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando pig-

mentos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando graxa para sapatos; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando preparações como polimento de 

brilho; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do gordura para calçado; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando óleos e gorduras para conserva-

ção de couro; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando tintas; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando caulino (porcelana de argila); servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando minérios 

de ouro; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando gemas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando mica (em bruto ou semi-trabalhada); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando agregados; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando coral 

em bruto ou semi-trabalhado; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando vidro óptico; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando vidro para cons-

trução; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando tubos de vidro para uso no fabrico de letreiros; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

champôs não medicinais para animais de estimação; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ade-

sivos com cola para capturar moscas; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando ganchos para pane-

las em metal; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando tabuleiros metálicos; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando painéis de sinalização não-

-luminosos e não-mecânicos em metal; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando mastros (estruturas) 

de metal; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando taças memoriais em metal; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando armadilhas metálicas 

para animais selvagens; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando estacas metálicas para plantas 

ou árvores; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando gaiolas metálicas para aves domésticas; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando escadas 

metálicas; serviços de loja de vendas a retalho apre-
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sentando barras de apoio em metal para banheiras; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

bombas de aeração para aquários; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando cutelaria (facas, garfos 

e colheres); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando pás para lareira; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando ferros de engomar eléctricos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando co-

leiras electrónicas para treinar animais; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando apitos para cães; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando gre-

lhadores a gás; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando caixas de gelo (excepto portáteis); servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando aquece-

dores não eléctricos para fins domésticos; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando pias lava - loiças; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando nú-

meros de casas luminosos; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando aquecedores de bolso; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando aparelhos de 

filtração para aquários; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando sanitas; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando aquecedores para ferros; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando chuvei-

ros; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

taças memoriais em metais preciosos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando folhas de plástico 

para uso na cozinha; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando letreiros em papel ou cartão; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando cobertu-

ras de vasos de flores em papel; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando bandeiras em papel; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando al-

mofadas domésticas descartáveis em papel ou celulose 

para animais domésticos; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando coberturas para forrar tampos 

de sanitas em vinil; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando desenhos de bordados (padrões); 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando su-

portes de espuma para arranjos de flores (produtos se-

mi-acabados); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando etiquetas em cabedal; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando vestuário para animais 

de estimação; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando lombas redutoras de velocidade não me-

tálicas; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando mastros (topos), não metálicos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando aquários (estrutu-

ras); serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

compartimentos modulares para animais, não metáli-

cos, para animais de quinta; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando cestos, não metálicos; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando placas de ma-

trícula não metálicas; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando letreiros em madeira ou plástico; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando taças 

memoriais (não metálicas); serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando estacas, não metálicas, para 

plantas ou árvores; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando canis para animais domésticos; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando escadas não 

metálicas; serviços de loja retalhista de bastidores de 

bordar; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando barras de apoio para banheiras, não metálicas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando pa-

nelas (não eléctricas); serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando serviços (pratos); serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando contentores com iso-

lamento térmico; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando baldes; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando letreiros em vidro; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando baldes de carvão 

para uso doméstico; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando gaiolas para recolher insectos; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando armadi-

lhas para ratos tipo papel apanha-moscas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando vasos de flores; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ter-

rários interiores para insectos; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando anéis para aves domésticas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando es-

covas para vestuário; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando suportes para papel higiénico; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando mealhei-

ros; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

suportes para ferros de engomar; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando porta-sabonetes e cai-

xas para sabonetes; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando armadilhas (rede); serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando escadas de corda; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando toa-

lhas de cozinha em matérias têxteis; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando etiquetas em têxteis; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ban-

deirolas em matérias têxteis; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando cobertores para animais do-

mésticos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando capas para tampas de sanita em tecido; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando tecidos traça-

dos para bordados; serviços de loja de vendas a retalho 
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apresentando cortinas de duche em matérias têxteis ou 

em plástico; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando emblemas em tecido para concorrentes; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando caixas 

para agulhas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando tapetes para alimentação de animais de 

estimação; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando tapetes para o banho; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando redes para borboletas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando brin-

quedos para animais de estimação; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando liteiras para animais 

domésticos; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando liteiras para animais; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando tesouras (para corte de 

metal); serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando utensílios de cozinha; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando recipientes para bebidas; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando artigos 

de mesa, sem serem facas, garfos e colheres; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando retrosaria 

(artigos de costura), excepto fios; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando fogões; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando aquecedores para os 

pés, eléctricos ou não eléctricos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando abridores de garrafas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando re-

movedores de cotão, eléctricos ou não eléctricos; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando junco 

(materiais para entrançar); serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando palha para estofamento; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando tapetes em 

palha, junco e / ou vinil; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando painéis de contraplacado; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando vime; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ser-

radura; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando madeira em bruto; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando cascas de árvores em bruto; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando papel 

reagente (sem ser para fins médicos ou veterinários); 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando pa-

pel para tingir ovos de páscoa; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando lenços de limpeza pré-hu-

medecidos; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando papel anti-traças; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando papel e cartão; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando papel higiénico; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando papel 

com amianto; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando papel de parede; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando tóneres (toners); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando tintas a óleo; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ré-

guas de cálculo; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando tintas para corrigir (heliografia); servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando artigos 

de papelaria; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando abridores de cartas; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando agitadores de tinta e pale-

tas (materiais para artistas); serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando cabedal e imitações de cabe-

dal; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

imitações de tecidos de peles de animais; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando plásticos não 

processados; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando pasta de palha; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando película de plástico para embala-

gem; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

resinas sintéticas semi processadas; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando ebonite (vulcanite); ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando pelícu-

las absorventes de som; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando carapaças de tartaruga; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando tubos flexí-

veis não metálicos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando estojos metálicos para bilhetes de com-

boios e de autocarro; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando barris de metal; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando caixas de metal; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando rolhas 

metálicas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando capas para passaportes; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando embalagens para cre-

mes ou natas, em papel; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando caixas de papel; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando sacos (envelopes, 

bolsas) em papel ou plástico, para embalagem; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando recipientes 

de borracha para embalagem; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando batentes em borracha; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando sacos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando por-

ta-moedas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando caixas em cabedal; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando sacos (envelopes, bolsas) em 

cabedal, para embalagem; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando sacos com fecho para armazena-

mento de produtos alimentares; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando cubas, não metálicas; 



N.º 20 — 20-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7537

serviços de loja de vendas a retalho apresentando cai-

xas de plástico; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando tubos de plástico para correio; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando fichas (bu-

chas), não metálicas; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando caixas de vidro; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando tampas de vidro para 

recipientes de embalagem industrial; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando frascos em metais 

preciosos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando sacos de embalagem em matérias têxteis; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando sacos de 

palha para transporte e armazenamento de materiais a 

granel; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando cintos de dinheiro (vestuário); serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando obras de alvenaria; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ma-

teriais de embalagem, vedação e isolamento; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando acessórios 

metálicos para móveis; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando raspadores de portas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando caixas de cor-

reio metálicas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando guarnições de urnas em metal; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando aparelhos 

para bronzear (solários); serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando estojos de joalharia; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando decorações de 

mesa em papel; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando adornos de cabedal para móveis; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando persianas 

exteriores não metálicas; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando móveis; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando persianas interiores; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando molduras; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando sinos 

de vento (espanta-espíritos (decoração)); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando colchões; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando caixões 

funerários; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando bases para pratos individuais em vinil; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando cerâmica 

para fins domésticos; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando pratos ou tigelas utilizados em ceri-

mónias memoriais para os falecidos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando queimadores de in-

censo; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do capotas (tendas); serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando camas de redes; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando guardanapos de mesa 

em matérias têxteis; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando coberturas de cama e de mesa; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando rolos de 

tecido para pendurar na parede; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando edredões; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando sudários; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando ganchos 

para tapetes; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando tapetes; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando carpetes; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando rolos suspensos não têxteis; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando ornamen-

tos para árvores de Natal, excepto artigos de ilumina-

ção e de confeitaria; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando árvores de Natal vivas (cortadas); 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando lo-

nas; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

cortinas; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando monumentos, não metálicos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando molas para sapatos em 

metal; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do ponteiras metálicas para bengalas e bengalas; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando botas in-

dustriais de protecção; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando joalharia para calçado; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando correias para 

patins; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do guarda-chuvas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando bengalas; serviços de loja retalhista de 

molas para sapatos, não metálicas; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando leques planos manuais; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando es-

covas para sapatos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando calçado; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando atacadores para calçado; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando grelhas de la-

reira em metal; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando lareiras; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando aparelhos e instalações de refrige-

ração (sem ser para veículos); serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando ventiladores; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando aparelhos e dis-

positivos de iluminação não eléctricos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando anéis de velas em 

metais preciosos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando velas e pavios para iluminação; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando parafusos 

metálicos; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando mecanismos de fechos metálicos; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando fechaduras, 
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eléctricas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando anilhas para torneiras de água; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando correntes de 

chaves como joalharia (bugigangas ou com objectos 

decorativos); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando anilhas de borracha; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando fechos não metálicos, no-

meadamente, pregos; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando fechaduras, sem serem eléctricas, 

não metálicas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando fitas para cabeçalhos de cortinas; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando prepara-

ções para moer para fins domésticos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando bigornas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando limalhas de me-

tal; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

escovas accionadas electricamente, sendo peças de 

máquinas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando ferramentas manuais multifuncionais portá-

teis de bolso; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando adagas (punhais); serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando martelo de leiloeiro (ferramen-

tas manuais); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando instrumentos de afiar; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando serras (ferramentas 

manuais); serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando corta-unhas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando réguas para carpinteiros; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando pincel para pintar 

várias superfícies para fins de revestimento, cobertura 

ou decoração; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando cavaletes para serrar; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando escovas de pasta para 

fins industriais; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando agulhas; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando máquinas de barbear; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando mercúrio; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando ligas de 

soldadura; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando tubos de metal e acessórios para os mesmos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ma-

teriais metálicos de reforço para a construção; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando azulejos me-

tálicos para a construção; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando plataformas pré-fabricadas me-

tálicas para construção; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando estacas metálicas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando instalações de 

abastecimento de água; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando sanitários, portáteis; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando cimento; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando pedra; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando la-

drilhos e lajes de pavimentação (não metálicas); servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando tijolos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ca-

sas pré-fabricadas (kits), não metálicas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando madeira conser-

vada (madeira com protecção contra o apodrecimen-

to); serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

acessórios para portas não metálicos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando ladrilhos de espelho; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando relva 

artificial; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando papel sensibilizado; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando cartuchos de reagentes usados 

para aparelhos de análise de DNA; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando balanças não para fins 

médicos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando óculos de sol; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando aparelhos e dispositivos de aqueci-

mento para uso em laboratórios; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando secções histológicas 

para fins de ensino; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando panos para limpar óculos; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando relógios in-

corporadas em câmaras; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando dispositivos de montagem para 

câmaras e monitores; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando relógios de parede e de mesa; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando sinais de 

aviso não luminosos e não mecânicos em metal; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando máquinas 

de estampagem mecânica; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando máquinas de venda automática; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

bombas de gás (equipamentos de postos de gasolina); 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando es-

carificadores (máquinas); serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando aparelhos eléctricos de abertura 

e fecho de portas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando conta-moedas; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando cassetetes de polícia; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando máquinas de 

calcular preços; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando distribuidores de trocos (moedas); servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando coletes 

salva-vidas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando chuveiros de emergência; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando alarmes de gás; serviços 
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de loja de vendas a retalho apresentando faróis de 

LED (lanternas de sinalização); serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando tubos respiradouros 

para mergulho; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando pára-quedas; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando sintonizadores para instrumen-

tos musicais; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando cortinas de segurança em amianto; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando folhas de ilu-

minação; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando mesas de desenhador; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando cadeiras de cabeleireiro; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando aparelhos 

para parques de diversões; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando tensores de bandas (cintas) de 

ferro (suportes de tensão); serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando paletes de transporte metálicas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando mas-

tros de aço; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando escadas rolantes; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando fateixas automáticas para fins de 

marinha; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando máquinas escavadoras; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando barcos salva-vidas (janga-

das de salvamento); serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando satélites para fins científicos; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando veículos 

de combate a incêndios; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando luzes para veículos; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando lâmpadas LED 

para aeronaves; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando sistemas de aquecimento e refrigeração 

para veículos ferroviários; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando luzes para reboques de barcos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando lan-

ternas de LED para bicicletas; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando bolas de reboque; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando caiaques; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando esto-

fos para veículos; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando aeronaves ligeiras; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando automotoras funicula-

res; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

peças e acessórios para motociclos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando peças e acessórios para 

automóveis; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando bicicletas; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando atrelados para transportar crianças; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando car-

rinhos de bebé; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando pneus de automóveis; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando amortecedores de sus-

pensão para veículos; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando dispositivos de travagem para veícu-

los; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

tanques de combate (armamento); serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando mastros (postes), não 

metálicos; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando bitolas de carga, não metálicas, para vagões 

ferroviários; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando paletes para manuseamento, não metálicas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

bóias de amarração, não metálicas; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando velas; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando moldes metálicos de 

fundição; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando recifes artificiais metálicos para peixes; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando cabines me-

tálicas para a pintura por pulverização; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando válvulas metáli-

cas, sem serem partes de máquinas; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando ferramentas (peças de 

máquinas); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando brocas para a indústria mineira; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando máquinas sepa-

radoras (triagem) para a indústria; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando maquinarias de enge-

nharia civil; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando máquinas agrícolas; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando incubadoras para ovos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando per-

mutadores térmicos (peças de máquinas); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando máquinas para 

eliminar resíduos alimentares (eliminação de resídu-

os); serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

equipamentos de corte; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando máquinas para extracção de café; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ser-

ras eléctricas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando máquinas para o fabrico de sacos de pa-

pel; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

máquinas de costura para fins domésticos; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando máquinas para 

trabalhar o couro; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando máquinas para trabalhar o tabaco; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando máquinas 

para a pintura; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando máquinas de embalagem; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando bombas de água; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando aco-
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plamentos de máquinas e componentes de transmissão 

excepto para veículos terrestres; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando amortecedores para 

máquinas (sem serem para veículos); serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando travões para máqui-

nas; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

redutores de pressão (peças de máquinas); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando máquinas de la-

var automáticas para veículos; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando instalações de estaciona-

mento automático; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando máquinas de formação de espuma; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando impresso-

ras 3D; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando instrumentos agrícolas manuais; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando formas para calçado 

(ferramentas de sapateiros); serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando bombas manuais; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando vedações elec-

trificadas; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando ensaiadores (aparelhos para o controlo) de ovos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando mo-

nitores de ozono, sem serem para uso médico; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando pistolas de ar 

quente; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando aspersores para irrigação; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando aparelhos de desseca-

ção; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

purificadores de ar para automóveis; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando máquinas para eli-

minar resíduos alimentares para fins domésticos; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando máqui-

nas para fazer gelo; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando cozedores; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando torrefadores de tabaco; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando regulado-

res e estabilizadores de gás; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando tractores para fins agrícolas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando má-

quinas de força motriz para veículos terrestres; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando transmis-

sões de potência para veículos terrestres; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando rolamentos de 

roda para veículos terrestres; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando materiais para encaderna-

ção; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

tampões amortecedores em borracha; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando anéis em borracha; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

manjedouras (sacos de alimentação); serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando válvulas em couro; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando mol-

des para fundição, não metálicos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando recifes artificiais não 

metálicos para peixes; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando cabinas para pintura à pistola, não 

metálicas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando tubos de drenagem (não metálicos); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando armários 

para forragens; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando colmeias; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando válvulas, não metálicas, sem se-

rem partes de máquinas; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando bebedouros para aves domésti-

cas; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

bóias como partes de redes de pesca; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando agulhas para teares 

de malha; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando agulhas para máquinas de costura para fins do-

mésticos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando máquinas robóticas de limpeza; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando aparelhos para a 

limpeza do ar portáteis; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando motores e máquinas (excepto 

para veículos terrestres); serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando aspiradores; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando humidificadores de ar 

(saturadores); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando energia eléctrica; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando geradores de electrici-

dade; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do elétrodos para máquinas de soldar; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando depiladores eléctri-

cos; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

réguas de alimentação com tomadas móveis; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando carregadores 

de bateria para uso com dispositivos de telecomunica-

ções móveis; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando letreiros de LED; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando baterias; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando verificadores para car-

regamento de baterias secundárias; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando fios e cabos eléctricos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando cam-

painhas de porta eléctricas; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando aparelhos e instrumentos eléc-

tricos de áudio e visuais; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando telefones inteligentes (smart-

phones); serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando auriculares; serviços de loja de vendas a retalho 
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apresentando estojos para telefones intel igentes 

(smartphones); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando robôs pedagógicos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando software de aplicação 

informática para telemóveis; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando computadores; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando periféricos e acessó-

rios de computadores; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando circuitos integrados em 3D; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando fichas e 

tomadas eléctricas; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando aparelhos eléctricos de massagem para 

uso doméstico; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando filtros de ar para uso doméstico; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando aparelhos de 

iluminação eléctrica; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando frigoríficos; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando ventoínhas eléctricas; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando secado-

res de roupa; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando panelas eléctricas para cozer arroz; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando secadores de 

cabelo; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando motores para veículos terrestres; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando materiais para isola-

mento eléctrico; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando fitas isoladoras; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando difusores de tomada para 

repelentes de mosquito; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando removedores de pêlos eléctricos 

para uso doméstico; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando rolos eléctricos para o cabelo; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando pingentes 

(acessórios) decorativos para telemóveis; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando DVDs; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando óleos hidráu-

licos; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do agentes de arrefecimento para motores de veículos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

óleos contra a ferrugem; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando combustíveis; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando gás butano; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando óleos indus-

triais; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do velas para iluminação; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando lacre (cera para selar); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando combustível 

para isqueiros; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando isqueiros a gás; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando fósforos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando isqueiros para fuma-

dores; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do acendalha; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando pistolas de ar comprimido (armas de ar 

comprimido); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando munições e projécteis; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando petardos; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando rampas de 

lançamento para foguetões não metálicas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando suportes para 

armas (porta-armas); serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando pranchas de mergulho metálicas; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando esta-

cas de tenda metálicas; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando esporas; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando raspadores para esquis; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando picaretas 

de montanhismo (machados para o gelo); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando ancinhos de 

areia (golfe); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando cartuchos de jogos de vídeo; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando chicotes; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando pranchas de 

mergulho, não metálicas; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando andadores (aranhas) para bebés; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ca-

deiras de campismo; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando cestos de pesca; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando panelas e frigideiras 

portáteis para campismo; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando tendas; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando sacos-cama; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando vestuário des-

portivo; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando tapetes desportivos; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando brinquedos (artigos de brincar); 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando jo-

gos e artigos de brincar; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando aparelhos para jogos; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando aparelhos de 

exercício físico, sem serem para uso médico; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando artigos de gi-

nástica e desportivos; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando arneses para alpinistas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando bolas de golfe; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando luvas 

de golfe; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando aparelhos para pesca; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando iscos vivos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando vestuário; serviços de 
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loja de vendas a retalho apresentando joalharia; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando metais 

preciosos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando luvas para protecção contra raios-XX para fins 

industriais; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando capacetes de protecção; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando máscaras de respiração; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ves-

tuário de trabalho de protecção (para protecção con-

tra acidentes ou lesões); serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando vestuário especialmente para sa-

las de operações; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando luvas para fins médicos; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando máscaras sanitárias 

para fins medicinais; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando brincos; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando botões de punho em metais pre-

ciosos; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do babetes em papel; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando luvas isolantes; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando rédeas para orientar 

crianças; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando luvas de algodão para uso doméstico; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando arranca-bo-

tões; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

esponjas de banho; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando lenços em matérias têxteis; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando toalhas em ma-

térias têxteis; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando sobretudos (excepto vestuário para uso ex-

clusivo para desporto e trajes tradicionais Coreanos); 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando uni-

formes para enfermeiros; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando hanbok (vestuário tradicional 

Coreano); serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando t-shirts; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando cachecóis; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando peúgas; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando luvas com pontas dos de-

dos condutoras para poderem ser usadas com disposi-

tivos electrónicos manuais com ecrã táctil; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando bonés sendo 

chapelaria; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando cintos (vestuário); serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando vestuário para a chuva; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando ombrei-

ras para vestuário; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando braceletes para segurar as mangas; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando faixas 

(bandoletes) para o cabelo; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando botões; serviços de loja de ven-

das a retalho apresentando flores artificiais; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando flores, secas, 

para decoração; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando rendas e bordados; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando máquinas para sericul-

tura; serviços de loja de vendas a retalho apresentando 

casulos; serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando fibra sintética para cabelo postiço; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando lã mineral (iso-

lante); serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do amianto; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando cerdas de animais (escovas e pincéis); servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando fibras de 

vidro para o reforço de plásticos; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando rama para estofamento 

ou acolchoamento não de borracha, papel ou plástico; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando fi-

bras têxteis; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando fibras de seda; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando fibras de cânhamo; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando cabelo; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando lãs artificiais 

para uso têxtil; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando fibras de vidro para uso têxtil; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando fios em fibra 

de vidro, sem ser para uso têxtil; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando fios; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando tecidos de amianto; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando flanela 

(tecido); serviços de loja de vendas a retalho apresen-

tando tecido de malha; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando tecidos de malha estreita; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando têxteis, sem 

ser em tecido; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando bordados em ouro; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando cordas metálicas; servi-

ços de loja retalhista com redes metálicas; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando cordões de bor-

racha; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do redes de amianto; serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando tiras de cabedal; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando telas anti-insectos, não 

metálicas; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando cordões de embalagem; serviços de loja de 

vendas a retalho apresentando redes (não em metal ou 

de amianto); serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando metrónomos; serviços de loja de vendas a re-

talho apresentando instrumentos musicais; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando batutas de ma-
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estros (música); serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando ficheiros multimédia descarregáveis; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando obras 

de arte em metal (não em metais preciosos); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando suportes 

electrónicos não musicais pré-gravados, excepto soft-

ware informático; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando cupões móveis descarregáveis; serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando suportes fo-

tossensíveis (películas, impressionadas); serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando publicações 

electrónicas, descarregáveis; serviços de loja de vendas 

a retalho apresentando obras de arte em metais pre-

ciosos; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do cartões de crédito sem codificação magnética; ser-

viços de loja de vendas a retalho apresentando diários; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando ma-

teriais impressos (excepto livros e periódicos); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando desenhos; 

serviços de loja de vendas a retalho apresentando esta-

tuetas em papier maché; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando fotografias (impressas); serviços 

de loja de vendas a retalho apresentando materiais de 

modelagem; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando livros; serviços de loja de vendas a retalho 

apresentando estatuetas de borracha; serviços de loja 

de vendas a retalho apresentando esculturas em már-

more; serviços de loja de vendas a retalho apresentan-

do estátuas de madeira, cera, gesso ou plástico; servi-

ços de loja de vendas a retalho apresentando mane-

quins (costureiros); serviços de loja de vendas a reta-

lho apresentando estátuas de porcelana; serviços de 

loja de vendas a retalho apresentando ovos artificiais 

para ninhos; serviços de loja de vendas a retalho apre-

sentando fruta artificial; serviços de loja de vendas a 

retalho apresentando composições cerâmicas para sin-

terização (grânulos e pós); serviços de vendas a reta-

lho prestados por serviços de hipermercado; serviços 

de lojas de departamentos de vendas a retalho; servi-

ços de supermercados; promoção de bens e serviços 

por meio da exploração de centros comerciais poliva-

lentes on-line; serviços de intermediário de negócios 

relacionados com encomenda postal por telecomuni-

cações; lojas de conveniência de vendas a retalho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180387

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

[730]  Requerente : TXRH INTERNATIONAL IP, 

LLC

  Endereço : 211 East 7th Street, Suite 620, Austin, 

Texas 73301 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante e bar, incluindo 

serviços de restaurante de comida para fora.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180397

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Nova Zelân-

dia N.º 1172704

[210]  N.º : N/180398

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Nova Zelân-

dia N.º 1172704

[210]  N.º : N/180399

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Nova Zelân-

dia N.º 1172705

[210]  N.º : N/180400

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/05  Nova Zelân-

dia N.º 1172705

[210]  N.º : N/180401

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/10  Nova Zelân-

dia N.º 1172946

[210]  N.º : N/180402

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/10  Nova Zelân-

dia N.º 1172946

[210]  N.º : N/180403

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Alimentos para lactentes; leite e leite 

em pó para lactentes; alimentos dietéticos para uso 

medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; su-

plementos nutricionais; misturas de bebidas com su-

plementos nutricionais em pó; bebidas de suplementos 

dietéticos; suplementos dietéticos de proteínas; proteí-

na em pó (suplemento dietético).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/10  Nova Zelân-

dia N.º 1172945

[210]  N.º : N/180404

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : L evel 10, 51 Shor t la nd St reet, 

Auckland 1010, New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite em pó; leite; manteiga; queijo; 

natas; iogurte; bebidas lácteas, com predominância de 

leite; bebidas proteicas à base de leite; leite enriqueci-

do com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/10  Nova Zelân-

dia N.º 1172945

[210]  N.º : N/180406

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

[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/180407

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

[730]  Requerente : 

 CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 

LTD

  Endereço : 

188

 No.188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Changsha, 

Hunan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180412

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 239

8 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Pantone black 6C

[210]  N.º : N/180413

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

[730]  Requerente : 

 WAI CHIN SEONG

  Endereço : 239

8 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 732C

[210]  N.º : N/180414

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

[730]  Requerente : FANCL CORPORATION

  Endereço : 89-1, Yamashita-cho, Naka-Ku, Yoko-

hama, Kanagawa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações para maqui-

lhagem; pó para maquilhagem; bases de maquilhagem; 

produtos correctores [cosméticos]; bases de maquilha-

gem em forma de pastas; cremes para os lábios; rouges 

cosméticos; batons; produtos para dar cor às maçãs do 

rosto; blush; sombras para os olhos; delineadores para 

os olhos; mascara para pestanas; lápis de sobrance-

lhas; preparações cosméticas para o cuidado da pele; 

preparações para remover a maquilhagem; cremes de 

limpeza [cosméticos]; produtos para a lavagem do ros-

to; água de toilette; toalhetes impregnados de loções 

cosméticas; loções para a pele; loções leitosas; soros de 

beleza; cremes cosméticos; óleos cosméticos; cremes 

para branquear a pele; máscaras de beleza; prepara-

ções de protecção solar; preparações para bronzear a 

pele [cosméticos]; preparações cosméticas para os cui-

dados do corpo; preparações cosméticas para fins de 

emagrecimento; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para o banho, não para uso medicinal; sa-

bões e detergentes; sabonetes; sabões desodorizantes; 

sabão para uso em lavandaria; produtos de limpeza 

para as mãos [preparações para limpeza das mãos]; lo-

ções para as mãos; loções para barbear; cremes para as 

mãos; produtos para os cuidados e limpeza dos cabe-

los; preparações para coloração de cabelos; produtos 

para pentear; tónicos para os cabelos; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; materiais para perfumes e aromas; óleos 

essenciais; desodorizantes para humanos; verniz para 

as unhas; produtos para remoção de verniz de unhas; 

preparações para os cuidados das unhas; toalhetes 

cosméticos absorventes para o rosto; algodão para uso 

cosmético; bolas de algodão para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180416

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

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180419

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

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180420

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180423

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

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café moído e em grão; bebidas à base 

de café; mistura de bebidas à base de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180430

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180431

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180432

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180433

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180434

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180435

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180440

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 204

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180445

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

[730]  Requerente : NURIA VISO BASTARRICA

  Endereço : Street Bizardia Plaza, 1 1-a 20180, 

Oiartzun, Guipuzcoa Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180446

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

[730]  Requerente : NURIA VISO BASTARRICA
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  Endereço : Street Bizardia Plaza, 1 1-a 20180, 

Oiartzun, Guipuzcoa Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180447

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

[730]  Requerente : HIRONIC CO., LTD.

  Endereço : 19F, U-Tower, 767, Sinsu-Ro, Suji-Gu, 

Yongin-Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180448

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

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03Rd Floor, V5-V6 

Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Office Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Negócios imobiliários; aluguer de bens 

imobiliários; bolsa imobiliária; corretagem imobiliá-

ria; gestão imobiliária; serviços de agência imobiliária; 

serviços de financiamento; investimento de capital.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180449

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

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03Rd Floor, V5-V6 

Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Office Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Reservas de viagens; acompanhamento 

de viajantes; organização de vistos e documentos de 

viagem para pessoas que viajam para o estrangeiro; 

transporte de passageiros; transporte; serviços de 

transporte para passeios turísticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180450

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

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03Rd Floor, V5-V6 

Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Office Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de parques de diversões; ser-

viços de discoteca; fornecimento de instalações recre-

ativas; serviços de entretenimento; serviços de jardins 

zoológicos; fornecimento de serviços de jogos de tipo 

salão de jogos para diversão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180451

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

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03Rd Floor, V5-V6 

Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Office Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel; serviços de resort; 

aluguer de alojamento temporário; serviços de agên-

cias de alojamento (hotéis, pensões); aluguer de salas 

de reuniões; serviços de residências turísticas; serviços 

de restaurante; serviços de café; serviços de bar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180452

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180453

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

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

cinzenta e azul tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180454

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180455

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180456

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

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

cinzenta, azul e amarela tal como representado na fi-

gura.

[210]  N.º : N/180457

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor folha de 

ouro luxor 429 N, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180458

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor folha de 

ouro luxor 429N, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180459

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

[730]  Requerente : Bodegas Fundador S.L.U.

  Endereço : Paseo de La Castellana 259D, Planta 

28 Norte 28046 Madrid España

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor folha de 

ouro luxor 429N, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180462

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

[730]  Requerente : ME DESIGNS LLC

  Endereço : 2030 E Vista Bella Way, Compton, 

California 90220, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/04  Estados Unidos 

da América N.º 90/299,708

[210]  N.º : N/180463

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

[730]  Requerente : 

 O KAM TENG

  Endereço : 84

AC

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180464

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

[730]  Requerente : 

 O KAM TENG

  Endereço : 84

AC

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

 C 0 M 50 Y 35 K 0

 C 0 M 14 Y 42 K 0

 C 0 M 0 Y 0 K 100

[210]  N.º : N/180467

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

  Endereço : 30-34 8

808

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180468

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

[730]  Requerente : THERMOS L.L.C.

  Endereço : 475 N. Martingale Road, Suite 1100, 

Schaumburg, IL 60173, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Mochilas, sacos de transporte, estojos 

de transporte e sacos multiuso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180470

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180471

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180472

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180484

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

[730]  Requerente : HOCHDORF Swiss Nutrition 

AG

  Endereço : Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos e substâncias dietéticos 

para uso médico; alimentos para bebés; suplementos 

alimentares para humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180486

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

[730]  Requerente : Allergan, Inc.

  Endereço : 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3



N.º 20 — 20-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7553

[511]  Produtos : Preparações cosméticas não medici-

nais e para cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180487

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

[730]  Requerente : Allergan, Inc.

  Endereço : 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, oftalmoló-

gicas e dermatológicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180491

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

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Inc.

  Endereço : 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wil-

mington, DE 19808-1674, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  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-

lhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para charutos; 

fósforos; artigos para fumadores; mortalhas para cigar-

ros; tubos de cigarros; filtros para cigarros; aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros; máquinas manuseadas 

manualmente para injectar tabaco em tubos de papel; 

cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros electróni-

cos; produtos de tabaco para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180492

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

[730]  Requerente : 

 WONG CHON WAI

  Endereço : 24 6

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180493

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180494

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180495

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180496

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180497

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

[730]  Requerente : GEAR UP INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180501

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

[730]  Requerente : 

 CHONG HONG MUI

  Endereço : 101-105A

5 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180504

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 120 13

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 13 M 100 Y 83

K 2

  C 71 M 65 Y 64 K 72

[210]  N.º : N/180505

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

42

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180506

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

[730]  Requerente : 

 Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Com-

merce de Macau

  Endereço : 393 437

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras (Associação so-

cial)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180507

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

[730]  Requerente : 

 Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Com-

merce de Macau

  Endereço : 393 437

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras (Associação so-

cial)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/180508

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

[730]  Requerente : 

 Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Com-

merce de Macau

  Endereço : 393 437

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Associação so-

cial)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180509

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

[730]  Requerente : 

 Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Com-

merce de Macau

  Endereço : 393 437

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras (Associação so-

cial)

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180510

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

[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/180518

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

[730]  Requerente : Lange Uhren GmbH

  Endereço : Ferdinand-A.-Lange-Platz 1, D-01768 

Glashütte, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Instrumentos cronométricos; relógios, 

cronómetros, relógios de parede e de mesa, estojos 

para relógios, ponteiros de relógios (relógios de pare-

de e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios de 

parede e de mesa e relógios; materiais para relojoaria; 

despertadores; braceletes para relógios de pulso, pul-

seiras para relógios de pulso, caixas em metais precio-

sos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180522

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

[730]  Requerente : Johnson & Johnson
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  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180523

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 17

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180524

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00560/2021

[210]  N.º : N/180525

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00560/2021

[210]  N.º : N/180527

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00560/2021

[210]  N.º : N/180528

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl



7558     20   2021  5  20 

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

IT

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00560/2021

[210]  N.º : N/180529

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00561/2021

[210]  N.º : N/180530

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00561/2021

[210]  N.º : N/180532

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  S er v iç o s : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00561/2021

[210]  N.º : N/180533

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

IT

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00561/2021

[210]  N.º : N/180534

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00563/2021

[210]  N.º : N/180535

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00563/2021

[210]  N.º : N/180537

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00563/2021

[210]  N.º : N/180538

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

IT

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00563/2021

[210]  N.º : N/180539

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00564/2021

[210]  N.º : N/180540

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00564/2021

[210]  N.º : N/180542

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00564/2021

[210]  N.º : N/180543

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

IT

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00564/2021

[210]  N.º : N/180544

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00566/2021
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[210]  N.º : N/180545

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00566/2021

[210]  N.º : N/180547

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00566/2021

[210]  N.º : N/180548

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

[730]  Requerente : Cuboyo Sarl

  Endereço : c/o Arthur Queval, Grand-Rue 68, 

1095 Lutry, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

IT

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/01/14  Su íça

N.º 00566/2021

[210]  N.º : N/180550

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : 

[210]  N.º : N/180551

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

[730]  Requerente : 

 LEUNG WAY MAN

  Endereço : 559

8 15 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180552

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

[730]  Requerente : 

 LEUNG WAY MAN

  Endereço : 559

8 15 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180554

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

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY

  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180555

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

[730]  Requerente : E. & J. GALLO WINERY

  Endereço : 600 Yosemite Boulevard, Modesto, 

California 95354, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180556

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

[730]  Requerente : Ipsen Consumer Healthcare

  Endereço : 65, quai Georges Gorse, 92100 Bou-

logne Billancourt, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; alimentos 

e substâncias dietéticas para uso médico; alimentos 

para bebés; suplementos nutricionais e dietéticos; su-

plementos alimentares; formulações bacterianas probi-

óticas para uso médico; emplastros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180564

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

[730]  Requerente : Scholar Corporation

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D-ROMs

C Ds DV Ds

C D-ROM s

DV Ds

USB Universal Serial Bus

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180565

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

[730]  Requerente : Scholar Corporation

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams 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/180569

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180570

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180571

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180572

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180573

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180574

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180575

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180576

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 1

4-6-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180577

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4552 747

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180578

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 168

2 1117

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180579

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 168

2 1117

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180580

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 168

2 1117

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180581

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 168

2 1117

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180582

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 168

2 1117

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180583

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 168

2 1117

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180588

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180589

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.
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  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180590

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180591

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180593

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180594

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180595

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180596

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180598

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180599

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180600

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180601

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180603

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180604

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180605

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180606

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

[730]  Requerente : Universal Partners Management 

Ltd.

  Endereço : 4th Floor, Water’s Edge Building, 

Meridian Plaza, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180608

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens; transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 
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da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180609

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180610

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180611

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza ( beauty parlour ); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e sun decks ; serviços de boa forma física 

( body fitness ); serviços de eliminação de gordura; 

serviços de redução de peso; serviços de tratamento 

de cabelos; serviços de cuidados de saúde; serviços de 

maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; 

serviços de higiene e de beleza para animais ou huma-

nos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvi-

cultura, todos incluídos na classe 44.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180612

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180613

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-
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liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e 

serviços de assesoria relativos a todos os serviços men-

cionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180614

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens; transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 

da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180615

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 
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através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180616

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180617

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza ( beauty parlour ); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e sun decks ; serviços de boa forma física 

( body fitness ); serviços de eliminação de gordura; 

serviços de redução de peso; serviços de tratamento 

de cabelos; serviços de cuidados de saúde; serviços de 

maquilhagem. Serviços médicos; serviços veterinários; 

serviços de higiene e de beleza para animais ou huma-

nos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvi-

cultura, todos incluídos na classe 44.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180618

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180619

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e 

serviços de assesoria relativos a todos os serviços men-

cionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180624

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 118

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180625

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 118

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180626

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

[730]  Requerente : 

 ICON HEALTH & FITNESS, INC.

  Endereço : 84321, 1000 1500

 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180627

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

[730]  Requerente : 

 ICON HEALTH & FITNESS, INC.

  Endereço : 84321, 1000 1500

 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180628

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

[730]  Requerente : 

 ICON HEALTH & FITNESS, INC.

  Endereço : 84321, 1000 1500

 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180629

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

[730]  Requerente : 

 ICON HEALTH & FITNESS, INC.

  Endereço : 84321, 1000 1500

 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180630

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

[730]  Requerente : 

 ICON HEALTH & FITNESS, INC.

  Endereço : 84321, 1000 1500

 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180631

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

[730]  Requerente : 

 ICON HEALTH & FITNESS, INC.

  Endereço : 84321, 1000 1500

 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180632

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

[730]  Requerente : 

 ICON HEALTH & FITNESS, INC.

  Endereço : 84321, 1000 1500

 1500 South 1000 West, Logan, Utah 84321, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180633

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

[730]  Requerente : 

 China Life Insurance (Group) Company

  E n d e r e ç o :  17

100033

 17 Financial Street, Xicheng District, Beijing 100033, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180634

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99 3

3 3B02

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180635

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

  Endereço : 99 3

3 3B02

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180636

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99 3

3 3B02

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180637

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 99 3

3 3B02

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180638

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

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e respectivas peças estru-

turais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180639

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, pantone 19-14 C.

[210]  N.º : N/180641

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

[730]  Requerente : Oane Marques Maria Wilma

  Endereço : Rua De Aveiro Edif. Mei Keng Bloco 

7, 16º Andar E Taipa Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes artesanais, óleos e cremes 

cosméticos.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Lilás tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/180643

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

[730]  Requerente : ENVIRON SKIN CARE (PTY) 

LIMITED

  Endereço : 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, Pa-

row, 7500, Western Cape, Republic of South Africa

  Nacionalidade :  Sul Africana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para os cuidados da pele 

não medicinais, incluindo, mas não limitado a, hidra-

tantes, produtos de limpeza de pele, tónicos, soro dos 

olhos, máscaras, géis, cremes, loções, removedor de 

maquilhagem, cremes anti-envelhecimento e cosméti-

cos para o rosto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180647

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

[730]  Requerente : WHISTLEBLOWER LIMITED

  Endereço : P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, soutiens, corpetes, cintas, 

corpetes (roupa interior de senhora), cuecas, suspen-

sórios, roupa interior, pijamas, collants, roupa interior, 

vestuário de mulher grávida, roupa interior de mulher 

grávida, vestuário para bebés, roupa interior para 

bebés, vestuário para crianças, roupa interior para 

crianças, fatos de banho, roupas de praia, vestuário 

para dança, ginástica e desporto, impermeáveis, fatos 

de desempenho, fatos de palco, calçado, sapatos de 

praia, chinelos, sapatos para desporto, sapatos para 

aquecimento, sapatos de dormir, sandálias, sapatos, 

botas, chapéus, bonés para o banho, toucas para o 

banho, bonés, viseiras para o sol, chapéus lanosos, 

peúgas, meias-calças, abafos para os pés (não aqueci-

dos electricamente), luvas, gravatas, mantilhas, tur-

bantes, lenços de pescoço e cabeça, cintos (vestuário), 

suspensórios para vestuário, faixas para vestuário; 

produtos têxteis para bebés; vestuário impermeável; 

luvas (não incluindo luvas para de utilização especial); 

véus; vestuário de desporto especial; sutiãs desporti-

vos; vestido de noiva; tudo incluído na Classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180649

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180650

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

[730]  Requerente : Cosmetic Skin Solutions LLC

  Endereço : 10580 N. McCarran Blvd Suite 115-

275 Reno NV 89503, USA

  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; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos; produtos de cuidados da pele.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180651

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

[730]  Requerente : Cosmetic Skin Solutions LLC

  Endereço : 10580 N. McCarran Blvd Suite 115-

275 Reno NV 89503, USA

  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; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos; produtos de cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180652

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

[730]  Requerente : Cosmetic Skin Solutions LLC

  Endereço : 10580 N. McCarran Blvd Suite 115-

275 Reno NV 89503, USA

  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; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos; produtos de cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180653

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

[730]  Requerente : Cosmetic Skin Solutions LLC

  Endereço : 10580 N. McCarran Blvd Suite 115-

275 Reno NV 89503, USA

  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; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos; produtos de cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180654

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

[730]  Requerente : Cosmetic Skin Solutions LLC

  Endereço : 10580 N. McCarran Blvd Suite 115-

275 Reno NV 89503, USA

  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; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos; produtos de cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180655

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

[730]  Requerente : Cosmetic Skin Solutions LLC

  Endereço : 10580 N. McCarran Blvd Suite 115-

275 Reno NV 89503, USA

  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; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos; produtos de cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180656

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

[730]  Requerente : Cosmetic Skin Solutions LLC

  Endereço : 10580 N. McCarran Blvd Suite 115-

275 Reno NV 89503, USA

  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; perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; 

dentífricos; produtos de cuidados da pele.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180657

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

[730]  Requerente : The Procter & Gamble Company

  Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincin-

nati Ohio 45202, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos e preparados para cuidados 

de beleza; preparados e produtos para cuidados da 

pele (cosméticos e não-medicinais); produtos para 

cuidados da face (cosméticos); preparados e produtos 

para cuidados do corpo (não-medicinais); produtos na-

turais para cuidados do corpo (não-medicinais) para o 

rosto e para pele; cosméticos; preparados cosméticos; 

esfoliantes para cuidados e limpeza da pele; prepara-

dos não-medicinais para hidratação, nutrição, tonifi-

cação e cuidados da pele; preparados sob a forma de 

emulsões para cuidados da pele (não-medicinais); pre-

parados para maquilhagem; embalagens com produtos 

faciais (cosméticos); máscaras de beleza; toalhetes 

faciais impregnados com cosméticos; máscaras para o 

rosto (cosméticos); máscaras de limpeza; cremes para 

rugas; cremes para a refirmação da pele; batons; hidra-

tantes e condicionadores para lábios não-medicinais; 

cremes de base líquidos e em pós; bases de maquilha-

gem; cremes, loções e géis hidratantes para pele não-

-medicinais; preparados para branqueamento da pele; 

tónicos para pele; produtos de limpeza e adstringentes 

para pele não-medicinais; máscaras para olhos (cosmé-

ticos); cremes, loções e géis para olhos não-medicinais; 

cremes de massagem para a pele e para o corpo não-

-medicinais; sabonetes; perfumes; óleos essenciais; 

dentífricos; sabão líquido para o corpo, champôs; 

champôs secos; sprays para cabelo; gél para cabelo; 

condicionadores sob a forma de sprays para o couro 

cabeludo; condicionador para cabelo; condicionadores 

para pele; bálsamo condicionador; cremes condiciona-

dores; loções para cabelo; preparados para penteados; 

preparados para cuidados de cabelo; preparados para 

coloração de cabelo; anti-transpirantes; desodorizan-

tes para uso pessoal; tudo incluído na classe 3.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180658

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

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, cera dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180659

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

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, cera dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180662

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

[730]  Requerente : PERNOD RICARD

  Endereço : 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas), 

vinhos, vinhos espumantes, licores, bebidas espirituo-

sas, aguardentes e coquetéis alcoólicos e preparações 

feitas com esses produtos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/13  França

N.º 204701146

[210]  N.º : N/180663

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

[730]  Requerente : PERNOD RICARD

  Endereço : 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade, nomeadamente distribui-

ção de amostras, prospectos, material publicitário; 

publicidade sobre pontos de venda; serviços de fideli-

zação de clientes e serviços de clube de clientes para 

fins comerciais, promocionais e / ou publicitários; or-

ganização de eventos, exposições, concursos, desfiles, 

todos com fins comerciais ou publicitários relaciona-

dos com a indústria das bebidas; serviços de venda a 

retalho ou por grosso relacionados com bebidas; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso relacionados com 

produtos destinados à degustação de bebidas, nome-

adamente recipientes para bebidas; serviços de venda 

a retalho ou por grosso relacionados com alimentos; 

fornecimento de espaços de vendas em linha para 

compradores e vendedores; a reunião (com excepção 

do transporte) para benefício de terceiros de bebidas, 

alimentos e produtos para a degustação de bebidas, 

nomeadamente recipientes para bebidas; apresentação 

de produtos em qualquer meio de comunicação para 

a venda a retalho ou por grosso de bebidas, alimentos 

e produtos destinados à degustação de bebidas, no-

meadamente recipientes para bebidas; organização de 

contactos comerciais e de negócios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/13  França

N.º 204701146

[210]  N.º : N/180665

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

[730]  Requerente : PERNOD RICARD

  Endereço : 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de bar, serviços de restauran-

te, catering, serviços de degustação de vinhos e bebi-

das alcoólicas (fornecimento de bebidas).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/13  França

N.º 204701146

[210]  N.º : N/180666

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

[730]  Requerente : PERNOD RICARD

  Endereço : 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas), 

vinhos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  França

N.º 4694576
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[210]  N.º : N/180667

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

[730]  Requerente : PERNOD RICARD

  Endereço : 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade, nomeadamente distribui-

ção de amostras, prospectos, material publicitário; 

publicidade sobre pontos de venda; serviços de fideli-

zação de clientes e serviços de clube de clientes para 

fins comerciais, promocionais e / ou publicitários; or-

ganização de eventos, exposições, concursos, desfiles, 

todos com fins comerciais ou publicitários relaciona-

dos com a indústria das bebidas; serviços de venda a 

retalho ou por grosso relacionados com bebidas; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso relacionados com 

produtos destinados à degustação de bebidas, nome-

adamente recipientes para bebidas; serviços de venda 

a retalho ou por grosso relacionados com alimentos; 

fornecimento de espaços de vendas em linha para 

compradores e vendedores; a reunião (com excepção 

do transporte) para benefício de terceiros de bebidas, 

alimentos e produtos para a degustação de bebidas, 

nomeadamente recipientes para bebidas; apresentação 

de produtos em qualquer meio de comunicação para 

a venda a retalho ou por grosso de bebidas, alimentos 

e produtos destinados à degustação de bebidas, no-

meadamente recipientes para bebidas; organização de 

contactos comerciais e de negócios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  França

N.º 4694576

[210]  N.º : N/180669

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

[730]  Requerente : PERNOD RICARD

  Endereço : 5 Cours Paul Ricard, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de bar, serviços de restauran-

te, catering, serviços de degustação de vinhos e bebi-

das alcoólicas (fornecimento de bebidas).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/23  França

N.º 4694576

[210]  N.º : N/180670

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180671

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180672

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180673

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180674

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180675

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180676

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180677

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678 5

502A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180679

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

[730]  Requerente :

 DE JESUS, MANUEL ANTONIO

  Endereço : Rua Sacadura Cabral Nº 4, 1º Andar 

B  Edifíco Pou Cheong Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (alimentação).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180680

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

[730]  Requerente : 

 LI HONG LIU

  Endereço : 1085

9 1403

 Room 1403, Building 9, Dingtai Fenghua, No.1085 

Qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen, Guang-

dong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180681

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

[730]  Requerente : 

 LI HONG LIU

  Endereço : 1085

9 1403

 Room 1403, Building 9, Dingtai Fenghua, No.1085 

Qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen, Guang-

dong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180682

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

[730]  Requerente : 

 LI HONG LIU

  Endereço : 1085

9 1403

 Room 1403, Building 9, Dingtai Fenghua, No.1085 

Qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen, Guang-

dong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180683

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

[730]  Requerente : 

 LI HONG LIU

  Endereço : 1085

9 1403

 Room 1403, Building 9, Dingtai Fenghua, No.1085 

Qianhai Road, Nanshan District, Shenzhen, Guang-

dong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180684

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

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas rodas; trotinetes com 

motor eléctrico; carroçarias para veículos de duas ro-

das; travões para veículos de duas rodas; tampões para 

depósitos de combustível de veículos de duas rodas; 

redes de bagageira para veículos de duas rodas; molas 

amortecedoras de choque para veículos de duas rodas; 

amortecedores de suspensão para veículos de duas 

rodas; pneus pneumáticos para veículos de duas rodas; 

coberturas para pneus pneumáticos para veículos de 

duas rodas; dispositivos anti-derrapantes para pneus 

de veículos de duas rodas; remendos de borracha ade-

siva para reparação de câmaras-de-ar para veículos de 

duas rodas; bombas de ar para veículos de duas rodas; 

equipamentos para reparação de câmaras de-ar para 

veículos de duas rodas; jantes para rodas de veículos 

de duas rodas; válvulas para pneus de veículos; dispo-

sitivos contra roubo para veículos de duas rodas; alar-

mes contra roubo para veículos de duas rodas; buzinas 

para veículos de duas rodas; assentos de segurança 

para crianças, para veículos de duas indicadores e si-

nalizadores de direcção para veículos de duas rodas; 

quadros para veículos de duas rodas; porta-bagagens 

para veículos de duas rodas; pedais para veículos de 

duas rodas; espelhos retrovisores para veículos de duas 

rodas; almofadas para selins e assentos para veículos 

de duas rodas; alforjes para veículos de duas rodas; 

selins e assentos para veículos de duas rodas; motores 

para veículos de duas rodas; motores eléctricos para 

veículos de duas rodas; maletas especialmente adap-

tadas a veículos de duas rodas, incluindo maletas para 

depósitos, mochilas com suporte ( sissy bar bags ), 

maletas porta-bagagens, maletas laterais e caixas e 

caixas de suporte ( top cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180685

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

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio, 25, Pontedera, 

Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas, três e quatro rodas; 

trotinetes com motor eléctrico; trotinetes semi-eléctri-

cas [veículos]; carroçarias para veículos; travões para 

veículos; tampões para depósitos de combustível de 

veículos terrestres; redes de bagageira para veículos; 

capas para assentos de veículos; molas amortecedoras 

de choque para veículos; amortecedores de suspen-

são para veículos; chassis para veículos; assentos para 

veículos; pneus pneumáticos; coberturas para pneus 

pneumáticos; dispositivos anti-derrapantes para pneus 

de veículos; remendos de borracha adesiva para repa-

ração de câmaras-de-ar; bombas de ar para bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; equipamentos para repa-

ração de câmaras de ar, incluindo remendos de borra-

cha; jantes para rodas de veículos; válvulas para pneus 

de veículos; sacos ou almofadas de ar ( airbags ), 

enquanto dispositivos de segurança para automóveis; 

isqueiros eléctricos para veículos terrestres; disposi-

tivos contra roubo para veículos; alarmes contra rou-

bo para veículos; buzinas para veículos; assentos de 

segurança para crianças, para veículos; campaínhas 

para bicicletas; suportes para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos, enquanto partes integrantes dos mesmos; 

guarda-lamas; indicadores e sinalizadores de direcção 

para veículos; quadros para bicicletas, ciclomotores e 

motociclos; porta-bagagens para veículos; pedais para 

bicicletas, ciclomotores e motociclos; espelhos retro-

visores; almofadas para selins e assentos de bicicletas, 

ciclomotores e motociclos; alforjes para bicicletas, ci-

clomotores e motociclos; selins e assentos para bicicle-

tas, ciclomotores e motociclos; motores para veículos 

terrestres; motores eléctricos para veículos terrestres; 

maletas especialmente adaptadas a ciclomotores e mo-

tociclos, incluindo maletas para depósitos, mochilas 

com suporte ( sissy bar bags ) , maletas porta-baga-

gens, maletas laterais e caixas e caixas de suporte ( top 

cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180691

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

[730]  Requerente : Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 3-34-14, Uchihonmachi, Suita, Osaka, 

564-0032 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas e outras preparações para destrui-

ção de vermes, fungicidas, herbicidas; papel encerado 

para fins medicinais; máscaras sanitárias para uso 

pessoal; agentes de administração de medicamentos 

em forma de wafers comestíveis para embalagem 

de fármacos em pó; gaze para pensos; cápsulas para 

medicamentos; palas oculares (oclusores) para fins 

medicinais; ligaduras para os ouvidos; faixas (pensos 

higiénicos) para a menstruação; tampões para a mens-

truação (sanitários); pensos higiénicos; cuecas sanitá-

rias para a menstruação; algodão hidrófilo; emplastros 

adesivos (esparadrapos); ligaduras para pensos; pensos 

líquidos (antissépticos); compressas de amamentação; 

materiais para uso dentário; fraldas para incontinên-

cia; papel apanhamoscas; papel anti-traças; açúcar 

lácteo (lactose) para fins farmacêuticos; farinhas lác-

teas para bebés; sémen (esperma) para inseminação 

artificial; preparações para a esterilização; fungicidas; 

germicidas; antimicrobianos para uso dermatológi-

co; desinfectantes para fins de higiene; preparações 

desodorizantes para o ambiente; preparações para a 

purificação de ar; desodorizantes para vestuário e têx-

teis; desodorizantes, sem serem para seres humanos ou 

para animais; medicamentos para fins dentários; sabão 

desinfectante; preparações purificadores; desodorizan-

tes tendo efeito de eliminação de bactérias, sem serem 

para uso pessoal; produtos antimicrobianos; prepara-

ções dentárias para branqueamento de dentes (medici-

nais); preparações de fumigação para fins medicinais; 

detergentes para fins medicinais; colutório medicinal; 

toalhetes higiénicos descartáveis; toalhetes higiénicos; 

algodão antissético; produtos antimicrobianos para 

membranas mucosas; produtos farmacêuticos tendo 

função de eliminação de bactérias para uso em hospi-

tais; lenços impregnados com preparações farmacêu-

ticas com função de eliminação de bactérias; prepara-

ções antibacterianas; desodorizantes tendo função de 

eliminação de bactérias e efeito de função antiviral.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180692

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

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos para máquinas 

de jogos de vídeo de arcada; circuitos electrónicos 

ou CD-ROMs gravados com programas para jogos 

portáteis com ecrãs de cristais líquidos; programas 

de jogos para máquinas de jogos de vídeo domésti-

cos e suportes de armazenamento gravados com os 

ditos programas de jogos; máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; óculos; programas de jogos para 

computadores; programas de jogos para computadores 

electrónicos que podem ser descarregados através de 

redes informáticas; áudio ou vídeo gravados em discos 

compactos, DVDs, cartões magnéticos, discos magné-

ticos ou discos ópticos; imagens, vídeos, filmes ou mú-

sica que podem ser recebidos e guardados através de 

internet; imagens, vídeos, filmes ou música que podem 

ser recebidos através de telefones celulares; discos de 

vídeo ou fitas de vídeo gravados; programas de jogos 

para telefones celulares; publicações electrónicas (des-

carregáveis); peças e acessórios para assistentes pesso-

ais digitais (PDAs); capas para telefones inteligentes 

(smartphones); estojos para telefones inteligentes 

(smartphones).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180693

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

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Colas e outros adesivos para uso em 

escritório ou uso doméstico; recipientes de papel para 

embalagem; papel e cartão; artigos de papelaria; mate-

riais impressos; fotografias; suportes para fotografias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180694

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

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Fatos de baile de máscaras; roupas 

exteriores de estilo não Japonês; casacos; camisolas de 

lã; camisas; roupa de noite; roupa interior; fatos de ba-

nho; toucas de banho; t-shirts; máscaras para dormir; 

aventais; echarpes (cachecóis); peúgas e meias sem 

ser vestuário especial para desporto; cachecóis; luvas 

como vestuário; gravatas; lenços de pôr ao pescoço; 

bandanas (lenços para pescoço); isolamento térmico 

(vestuário); echarpes; aquecedores de orelhas (vestuá-

rio); chapelaria para vestir; sapatos e botas, sem serem 

calçado especial para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180696

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

[730]  Requerente : Tsuburaya Productions Co., Ltd.

  Endereço : 16-17 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-0036 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, organização ou realiza-

ção de filmes, espectáculos, peças de teatro ou repre-

sentações musicais; exibição, produção ou distribuição 

de filmes; fornecimento de imagens, vídeos ou filmes 

que podem ser recebidos através da internet; produção 

de programas de rádio ou de televisão; produção de 

vídeos nas áreas de educação, cultura, entretenimento 

ou desporto; direcção de programas de rádio ou de 

televisão; serviços de fotografia; serviços de jogos on-

-line; fornecimento de música, imagens, vídeos e filmes 

on-line; fornecimento de vídeos através de internet, 

não descarregáveis; fornecimento de música digital 

através de internet, não descarregáveis; organização, 

direcção e organização de eventos, excluindo filmes, 

espectáculos, peças de teatro, representações musicais, 

desportos, corridas de cavalos, corridas de bicicleta, 

corridas de barcos e corridas de automóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180697

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180698

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180699

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180700

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180701

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180702

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180703

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180704

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180705

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180706

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180707

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180708

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

[730]  Requerente : In-N-Out Burgers

  Endereço : 4199 Campus Drive, 9th Floor Irvine, 

California 92612, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180713

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180720

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180721

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180722

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180723

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180724

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180725

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180726

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180727

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 111

5 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180728

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Xide International Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 2 2

B-301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180729

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Xide International Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 2 2

B-301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180730

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Xide International Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 2 2

B-301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180731

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Xide International Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 2 2

B-301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180732

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

[730]  Requerente : 
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 Beijing Xide International Network Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 2 2

B-301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180733

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180739

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180740

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180741

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180742

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180743

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180744

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180745

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180746

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

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

  Endereço : 14 3 B

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edifício 

King Xiu, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/180747

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

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

  Endereço : 14 3 B

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edifício 

King Xiu, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180748

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

[730]  Requerente : Plus X Creative Partners

  Endereço : 3F, 17, Eonju-ro 149-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180749

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

[730]  Requerente : Plus X Creative Partners

  Endereço : 3F, 17, Eonju-ro 149-gil, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180750

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

[730]  Requerente : Vu’or Co., Ltd.

  Endereço : 6F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180751

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

[730]  Requerente : Vu’or Co., Ltd.

  Endereço : 6F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180752

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

[730]  Requerente : Vu’or Co., Ltd.

  Endereço : 6F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180753

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

[730]  Requerente : Vu’or Co., Ltd.

  Endereço : 6F, 229, Dosan-daero, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180756

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

[730]  Requerente : 

 SI SON LAM

  Endereço : 3

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180757

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

[730]  Requerente : 

 SI SON LAM

  Endereço : 3

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180758

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

[730]  Requerente : 

 SI SON LAM

  Endereço : 3

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180759

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

[730]  Requerente : 

 SI SON LAM

  Endereço : 3

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180760

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de toilette; pro-

dutos de maquilhagem; produtos cosméticos para des-

maquilhar; produtos cosméticos para os cuidados da 

pele; produtos cosméticos de protecção solar; produtos 

para os cuidados dos cabelos; produtos para os cuida-

dos das unhas; preparações cosméticas para o banho; 

sabões; perfumaria; óleos essenciais; produtos para 

perfumar o ambiente; desodorizantes para humanos 

ou para animais; anti-transpirantes [produtos de toi-

lette]; preparações para refrescar o hálito para higiene 

pessoal (não medicinais); algodão para uso cosmético; 

cotonetes de algodão para uso cosmético; máscaras de 

beleza; géis de massagem, sem ser para uso medicinal; 

toalhetes impregnados com loções cosméticas; papel 

absorvente cosmético anti-brilho para o rosto; pesta-

nas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180781

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159-207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180782

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 30

O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/180783

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

[730]  Requerente : QUARTA CAFFÈ S.p.A.

  Endereço : Strada Statale 16 km 4- Zona indus-

triale, I-73100 Lecce, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café; chá; cacau; açúcar; arroz; café 

expresso; café descafeinado; café artificial; farinha de 

trigo; preparações feitas de cereais; pão; pastelaria; 

confeitaria; mel; melaço; saquetas de café instantâneo; 

café em pó; café filtrado; especiarias; aromas de café.

[540]  Marca : 

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

lha e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180784

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

[730]  Requerente : Red Bull AG

  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180785

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

[730]  Requerente : Red Bull AG

  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; artigos para brinquedos; arti-

gos de ginástica; artigos e equipamento desportivo; 

decorações para árvores de Natal; decorações festivas 

(na Classe 28) e árvores de Natal artificiais; aparelhos 

para feiras e parques infantis; brinquedos; brinquedos 

de partidas para festas; máquinas de jogos para jogos 

de azar ou fortuna; aparelhos para jogos (sem ser os 

adaptados para uso com um monitor); máquinas de 

jogos de vídeo; máquinas de jogos de vídeo de arcada; 

máquinas de diversão automáticas e operadas por mo-

edas; caça-níqueis (máquinas de jogo); jogos de vídeo 

eletrónicos portáteis; jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; modelo de veículos à escala; veículos 

de brinquedo; drones (brinquedos); consolas de jogos 

de vídeo; consolas manuais para jogar jogos de vídeo; 

sacos especialmente concebidos para pranchas de surf; 

sacos especialmente concebidos para esquis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180786

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

[730]  Requerente : Red Bull AG

  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chás e cacau e substitutos dos 

mesmos; café artificial; arroz; tapioca; sagú; farinha; 

preparações à base de cereais; pão; artigos de pastela-

ria; produtos de padaria, confeitaria, chocolate e so-

bremesas; gelados alimentares; açúcares, adoçantes na-

turais, coberturas e recheios doces, produtos apícolas; 

mel; melaço; levedura; fermento em pó; sal alimentar; 

temperos; condimentos; aromatizantes alimentares; 

mostarda; vinagre; molhos; especiarias; gelo; pizza; 

tartes; pipocas; sanduiches; massas; gelados; sorvetes; 

grãos processados, amidos e alimentos deles deriva-

dos, preparações para panificação e leveduras; bebidas 

à base de chocolate; bebidas à base de café; bebidas à 

base de chá; chá gelado; pralinas; pastilhas elásticas; 

aperitivos (snacks) à base de cereais; rebuçados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180787

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

[730]  Requerente : Red Bull AG
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  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; águas minerais; águas gasei-

ficadas; bebidas não-alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes para fazer bebidas; preparações 

não-alcoólicas para fazer bebidas; bebidas energéticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180788

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

[730]  Requerente : Red Bull AG

  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); 

bebidas espirituosas e licores; vinho; cidras; bebidas 

alcoólicas pré-misturadas; preparações para fazer be-

bidas alcoólicas; bebidas energéticas alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180789

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

[730]  Requerente : Red Bull AG

  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco e produtos do tabaco (incluin-

do seus substitutos); artigos para fumadores; fósforos; 

aromas para tabaco; cinzeiros; recipientes para tabaco 

e caixas humidificadoras para tabaco; isqueiros para 

fumadores; vaporizadores e cigarros eletrónicos pes-

soais, e aromas e soluções para os mesmos; cachimbos 

turcos (narguilés).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180790

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

[730]  Requerente : Red Bull AG

  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

serviços de entretenimento; actividades desportivas e 

culturais; publicações e reportagens informativas; or-

ganização de conferências, exposições e competições; 

serviços de jogos para fins de entretenimento; serviços 

de produção de áudio e vídeo, e fotografia; serviços 

de desporto e fitness; serviços de biblioteca; serviços 

de tradução e interpretação; organização de corridas 

e equipas desportivas que participem em competi-

ções; produção de filmes, sem ser filmes publicitários; 

serviços de jogos prestados online a partir de uma 

rede informática; fornecimento de música online, não 

descarregável; fornecimento de vídeos online, não 

descarregável; serviços de distribuição de filmes; ser-

viços de engenharia de som para eventos; serviços de 

edição de vídeo para eventos; serviços de técnicos de 

iluminação para eventos; fornecimento de revisões de 

utilizadores para fins de entretenimento ou culturais; 

fornecimento de classificações de utilizadores para fins 

de entretenimento ou culturais; formação desportiva; 

treino desportivo; organização e realização de eventos 

culturais e desportivos; exploração de instalações des-

portivas; serviços de educação e formação de pessoal, 

de equipas e desenvolvimento organizacional; serviços 

relacionados com clubes desportivos para equipas de 

corrida e equipas desportivas, em particular no campo 

dos desportos motorizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180791

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

[730]  Requerente : Red Bull AG

  Endereço : Poststrasse 3, CH-6341 Baar, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida e 

bebida; serviços de alojamento temporário; serviços 
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de hotéis, albergues e pensões, alojamento turístico e 

para férias; infantários, centros de dia e casas de re-

pouso; instalações para eventos e escritórios temporá-

rios e instalações para reuniões; alojamento para ani-

mais; aluguer de mobiliário, roupa de cama e de mesa; 

serviços de restauração.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180796

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180797

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

[730]  Requerente : 

 LEONG IN IN

  Endereço : 429 7

C 703

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180850

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

[730]  Requerente : CARLOS JUAN DIEZ-TINO 

LOPEZ

  Endereço : San Bartolomé de Tirajana, con domi-

cilio en Av.Touroperador Saga Tours, N.º 6 Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180851

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

[730]  Requerente : CARLOS JUAN DIEZ-TINO 

LOPEZ

  Endereço : SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJA-

NA, con domicilio en Av. TOUROPERADOR SAGA 

TOURS, N.º 6 SPAIN

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180852

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 83 6

1

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180853

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 83 6 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180854

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 83 6 1

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180855

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

[730]  Requerente : AUTOMOBILI LAMBORGHI-

NI S.p.A.

  Endereço : Via Modena, 12 – 40019 Sant’agata 

Bolognese (Bologna) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/22  União Euro-

peia N.º 18404138

[210]  N.º : N/180859

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

[730]  Requerente : 

 Wong Meng Chun

  Endereço : Rua de Nam Keng No. 381 Page P2 

andar, E2 Edif Nova Taipa Page, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180863

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180864

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180866

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180867

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180868

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180869

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180874

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

 UN KA U

  Endereço : AB

  Nacionalidade :  Chinesa



7602     20   2021  5  20 

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180879

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

 FANCL CORPORATION

  Endereço : 89

1

 89-1, Yamashita-cho, Naka-Ku, Yokohama, Kanaga-

wa-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Água de toilette; loções para fins cos-

méticos; hidratantes; cremes cosméticos; preparações 

cosméticas para cuidados da pele; cremes bases para 

maquilhagem; pó para a maquilhagem; bases de ma-

quilhagem; produtos de maquilhagem para os olhos; 

produtos de maquilhagem para os lábios; rouges para 

as bochechas; cosméticos para sobrancelhas; prepa-

rações de maquilhagem; kits cosméticos para o rosto; 

óleos de limpeza para fins de toilette; géis de limpeza 

para fins de toilette; leites de limpeza para fins de toi-

lette; produtos cosméticos para lavar o rosto; barras de 

sabonete; sabões e detergentes; soros de beleza; más-

caras de beleza; preparações para protecção solar (cos-

méticos); preparados para branqueamento (cosméti-

cos); champôs; condicionadores para o cabelo; musses 

para cabelo (para tratamento e fixação); preparações 

cosméticas para o banho; preparações cosméticas para 

cuidados do corpo; preparações cosméticas para fins 

de emagrecimento; desodorizantes para uso pessoal; 

perfumes; óleos essenciais; polimento para as unhas; 

removedores de verniz das unhas; papéis abrasivos; 

cotonetes para fins cosméticos; algodão de rama para 

fins cosméticos; papel absorvente de óleo para fins cos-

méticos; lenços impregnados com loções cosméticas; 

dentífricos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento escuro e cor de 

laranja.

[210]  N.º : N/180880

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : ModernaTX, Inc.

  Endereço : 200 Technology Square, 2nd Floor, 

Cambridge, MA 02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180883

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : Dragon Impact Limited

  Endereço : 3/F Interocean Court, 26 Peak Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante e café; serviços 

de catering; bar de chá e casa de chá; salão de chá; sna-

ck-bar; bares; serviços de salão de cocktails; serviços 

de café e cafetaria; serviços de cafeteria; serviços de 

padaria; serviços para fornecimento de comida e bebi-

da; preparação de alimentos; serviços de restaurante 

de comida para levar; preparação e venda de alimen-

tos e bebidas; serviços de alimentação por contrato; 

clubes sociais [fornecimento de alimentos]; serviços de 

assessoria, consultoria e informação relacionados com 

os serviços anteriormente referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180888

[220]  Data de pedido : 2021/03/29
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

428

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180889

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180890

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

 DOIT Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 368 4

 4F., No. 368, Changchun Rd., Zhongshan Dist., Taipei 

City 104, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180891

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

 DOIT Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 368 4

 4F., No. 368, Changchun Rd., Zhongshan Dist., Taipei 

City 104, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180896

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27B

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180897

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

[730]  Requerente : 

 Li Shaoping

  Endereço : 8A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180898

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

[730]  Requerente : KIA MOTORS CORPORA-

TION

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros desportivos; carri-

nhas [veículos]; camiões; autocarros a motor; veículos 

eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234772

[210]  N.º : N/180899

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

[730]  Requerente : KIA MOTORS CORPORA-

TION

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis; carros de desporto; carri-

nhas [veículos]; camiões; autocarros a motor; veículos 

eléctricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Coreia do Sul

N.º 40-2020-0234763

[210]  N.º : N/180900

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 64 1

W

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180901

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 64 1

W

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180903

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

[730]  Requerente : H. Lundbeck A/S

  Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Produtos e substâncias farmacêuticas 

para a prevenção e tratamento de distúrbios e doenças 

no sistema nervoso central, gerados ou actuando sobre 

o mesmo; produtos e substâncias farmacêuticas que 

actuam no sistema nervoso central; estimulantes me-

dicinais do sistema nervoso central; produtos e subs-

tâncias farmacêuticas para a prevenção e tratamento 

de doenças e distúrbios psiquiátricos e neurológicos, 

dores de cabeça, enxaquecas, dores, distúrbios e doen-

ças imunológicas e inflamatórias; preparações, subs-

tâncias, reagentes e agentes para fins de diagnóstico e 

médicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180904

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

[730]  Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-

-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças da 

pele; preparações farmacêuticas para o tratamento da 

dermatite atópica; preparações farmacêuticas para os 

cuidados da pele; unguentos para uso farmacêutico.

[540]  Marca : 

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

amarela e rosa tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180905

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

[730]  Requerente : 

 ANNI HUANG

  Endereço : 61-4

 61-4 ShangChengYishu, HaiYan, JiaXing City, Zhe-

Jiang Province, 314300 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180906

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

[730]  Requerente : 

 ANNI HUANG

  Endereço : 61-4

 61-4 ShangChengYishu, HaiYan, JiaXing City, Zhe-

Jiang Province, 314300 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180908

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 58 Y

0 K 21 C 59 M 0 Y 6 K 0

[210]  N.º : N/180910

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 58 Y

0 K 21 C 59 M 0 Y 6 K 0

[210]  N.º : N/180911

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 59 M 0 Y

6 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/180912

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

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

0 K 0

[210]  N.º : N/180914

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 58 Y

0 K 21

[210]  N.º : N/180916

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

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

0 K 0

[210]  N.º : N/180917

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

0 K 0

[210]  N.º : N/180919

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

0 K 0

[210]  N.º : N/180920

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

0 K 0

[210]  N.º : N/180922

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 59 M 0 Y 6

K 0  C 0 M 0 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/180923

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 43-53A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 58 Y

0 K 21 C 85 M 50 Y 0 K 0

C 70 M 15 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/180924

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

[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/180925

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

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180927

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

[730]  Requerente : 

 Zhang Hongfu

  Endereço : 

 The 10th Committee of Shunli Vil lage, Xingshan 

Town, Shuangcheng, Heilongjiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180937

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; mochilas para cami-

nhadas; mochilas; mochilas com duas alças; sacos 

multiusos; sacos de praia; sacos de transporte; sacolas; 

pochetes; sacos para usar ao ombro; alcofas (sacos a ti-

racolo); porta-moedas; sacos para cosméticos vendidos 

vazios; carteiras para moedas; carteiras; bolsas de cou-

ro; porta-cartões-de-visita; porta-cartões de crédito; 

estojos para artigos de toilette vendidos vazios; sacos 

para usar a tiracolo; sacos de viagem.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180938

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; reci-

pientes, não metálicos, para armazenamento ou trans-

porte; osso, chifre, barbas de baleia ou madrepérola 

em bruto ou semitrabalhados; conchas; espuma-do-

-mar; âmbar amarelo; almofadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180939

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

de casa; cortinas em matérias têxteis ou plástico; co-

bertores; toalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180940

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, roupa inte-

rior, peúgas, hosiery , camisolas (jerseys), camisas, 

t-shirts, blusas, camisolas, camisolas de lã, pulôveres, 

camisolas com capuz, sweatshirts , calças, calças 

de ganga, calções, vestidos, saias, blazers, jaquetas, 

casacos, sobretudos, vestuário impermeável, nomea-

damente, jaquetas e macacões; fatos de banho; cintos 

(vestuário); lenços de cabeça ou pescoço; xales; banda-

nas; coletes; pijamas; calçado, nomeadamente, sapatos, 

botas, sandálias e chinelos; chapelaria, nomeadamen-

te, chapéus e bonés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180941

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Carpetes, capachos, esteiras, linóleos 

e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias 

murais não sendo em matérias têxteis; tapetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180942

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; mochilas para cami-

nhadas; mochilas; mochilas com duas alças; sacos 

multiusos; sacos de praia; sacos de transporte; sacolas; 

pochetes; sacos para usar ao ombro; alcofas (sacos a ti-

racolo); porta-moedas; sacos para cosméticos vendidos 

vazios; carteiras para moedas; carteiras; bolsas de cou-

ro; porta-cartões-de-visita; porta-cartões de crédito; 

estojos para artigos de toilette vendidos vazios; sacos 

para usar a tiracolo; sacos de viagem.

[540]  Marca : 



N.º 20 — 20-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7611

[210]  N.º : N/180943

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário, espelhos, molduras; reci-

pientes, não metálicos, para armazenamento ou trans-

porte; osso, chifre, barbas de baleia ou madrepérola 

em bruto ou semitrabalhados; conchas; espuma-do-

-mar; âmbar amarelo; almofadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180944

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

de casa; cortinas em matérias têxteis ou plástico; co-

bertores; toalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180945

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, roupa inte-

rior, peúgas, hosiery , camisolas (jerseys), camisas, 

t-shirts, blusas, camisolas, camisolas de lã, pulôveres, 

camisolas com capuz, sweatshirts , calças, calças 

de ganga, calções, vestidos, saias, blazers, jaquetas, 

casacos, sobretudos, vestuário impermeável, nomea-

damente, jaquetas e macacões; fatos de banho; cintos 

(vestuário); lenços de cabeça ou pescoço; xales; banda-

nas; coletes; pijamas; calçado, nomeadamente, sapatos, 

botas, sandálias e chinelos; chapelaria, nomeadamen-

te, chapéus e bonés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180946

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

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

  Endereço : 72 Spring Street, New York, New York 

10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Carpetes, capachos, esteiras, linóleos 

e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias 

murais não sendo em matérias têxteis; tapetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180956

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

[730]  Requerente : 

 CHENG LAI NGAN

  Endereço : Travessa do Paiva No.9, Edf. Hoi Tin, 

R/C-D, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180960

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; programas de 

computador; programas de computador descarregá-

veis; software de desenvolvimento de programas de 

computador; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; aplicação de programas de com-

putador descarregáveis; software aplicativo descarre-

gável para telefones inteligentes; software de aplicação 

para computadores; software para utilização como 

uma interface de programação de aplicações ( API ); 

software para criação de listas de informações, listas 

de websites  e listas de outras fontes de informa-

ções; software para gestão de base de dados; software 

de aplicação para computadores para uso na gestão 

de dados; programas e software para armazenamento 

de dados; sistemas de gestão de base de dados; dispo-

sitivos informáticos para gestão de dados; hardware 

de computador; equipamento de processamento de 

dados; periféricos informáticos, equipamento para 

entrada de dados; equipamento para saída de dados, 

equipamento para armazenamento e equipamento de 

transmissão de dados; hardware e software informáti-

co para compressão e descompressão de publicações 

digitais de dados em formato electrónico (descarre-

gável) fornecidas on-line a partir de bases de dados; 

gravações de áudio e de vídeo, publicações e software 

descarregáveis fornecidas on-line a partir de bases de 

dados informáticas ou da Internet; gravações de áudio, 

de vídeo, de imagens fixas e em movimento e de dados 

em formato comprimido e não comprimido; gravações 

de áudio, gravações de vídeo, música, som, imagens, 

texto, publicações, sinais, software, informação, dados 

e código fornecidos através de redes de telecomuni-

cações, por entrega on-line e por meio da Internet e 

sitios na rede; aparelhos de gravação e reprodução de 

som, vídeo e dados para armazenamento, gravação, 

transmissão e reprodução de som e/ou imagens; fichei-

ros de música descarregáveis; programas informáticos 

para gravação, processamento, recepção, reprodução, 

transmissão, modificação, compressão, descompressão, 

difusão, fusão e/ou melhoramento de som, vídeo, ima-

gens, gráficos e dados; software para processamento 

de pagamentos electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180961

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão empresarial; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; serviços 

de marketing; serviços de promoção de vendas (para 

terceiros); consultoria empresarial relacionada com 

licenças; serviços de gestão, armazenamento e recupe-

ração de dados; sistematização, compilação, actualiza-

ção e administração de dados em base de dados infor-

mática; gestão de ficheiros informatizados; serviços de 

retalho online para música digital descarregável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180962

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de radiodifusão de áudio e ví-

deo através da Internet; serviços de conferências áudio 

e vídeo; serviços de comunicação áudio, visual e vídeo; 

radiodifusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento, texto e dados; serviços de comunica-

ção prestados através de redes informáticas, Internet, 

terminais informáticos, telefone, meios electrónicos e 

redes privadas virtuais (VPN); consultoria no domínio 

da transmissão de voz, dados e documentos através de 

redes de telecomunicações; serviços de transmissão 
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electrónica de dados; serviços de entrega electrónica 

de imagens e fotografias através de uma rede infor-

mática global; serviços de transmissão electrónica de 

dados e documentos entre utilizadores de computa-

dores; serviços de transmissão electrónica de correio 

electrónico e mensagens; serviços de transmissão de 

informação através de redes de comunicações electró-

nicas; serviços de mensagens instantâneas; serviços 

interactivos de telecomunicações; serviços de comuni-

cação global online; serviços de comunicação pessoal 

através de redes sem fios; serviços de fornecimento de 

acesso a um portal de partilha de vídeos; serviços de 

fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de 

fornecimento de acesso a redes de telecomunicações 

para transmissão e recepção de dados/som ou imagens; 

serviços de fornecimento de salas de conversa online 

e quadros de boletins electrónicos para transmissão 

de mensagens entre utilizadores; serviços de forneci-

mento de acesso dos utilizadores a redes informáticas 

globais; fornecimento de serviços de comunicação de 

voz por Internet Protocol (VOIP); streaming de ma-

terial áudio e vídeo através da Internet; serviços de 

portais (gateway) de telecomunicações; transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios, e a Internet; serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180963

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Arranjo, organização, condução e 

acolhimento de eventos sociais de entretenimento e 

educativos; serviços de produção áudio, vídeo e mul-

timédia; condução de conferências educativas; servi-

ços educativos; publicação electrónica de informação 

sobre uma vasta gama de tópicos on-line; serviços de 

jogos fornecidos on-line a partir de uma rede infor-

mática; publicação multimédia de material impresso, 

livros, revistas, revistas, jornais, boletins informativos, 

tutoriais, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas; organização e apresentação 

de espectáculos, concursos, jogos, concertos, eventos 

educativos e de entretenimento; apresentação de es-

pectáculos ao vivo; apresentação de vídeos musicais 

via dispositivos móveis online; produção e distribuição 

de programas de difusão; produção e distribuição de 

streamings de áudio e vídeo; serviços de fornecimento 

de entretenimento e informação sobre entretenimento 

através da Internet em linha; serviços de fornecimento 

de publicações electrónicas em linha, não descarre-

gáveis; fornecimento de música online, não descarre-

gáveis; serviços de fornecimento de vídeos em linha, 

não descarregáveis; serviços de formação; serviços de 

entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180964

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de Provedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite ou facilite a criação, a edição, o carrega-

mento, o descarregamento, o acesso, a visualização, 

a publ icação, a exibição, a marcação, o blogue, o 

streaming, a ligação, a anotação, fazer comentários, 

incorporação, a transmissão, e a partilha de conteúdos 

ou informações digitais através de redes informáticas 

e rede de comunicação; serviços de Provedor de Ser-

viços de Aplicação (ASP); Provedor de Serviços de 

Aplicação, nomeadamente, para o alojamento, gestão, 

desenvolvimento e manutenção de aplicações, software 

informático e sítios Web de terceiros nos domínios da 

produtividade pessoal, comunicação sem fios, acesso à 

informação móvel, e gestão remota de dados para en-

trega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, 

portáteis e dispositivos electrónicos móveis; computa-

ção em nuvem; serviços de consultoria informática e 

de software; serviços informáticos; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-
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-line para utilizadores registados para criar comunida-

des virtuais, participar em discussões, obter feedback 

dos seus pares e envolver-se em redes sociais, empre-

sariais e comunitárias; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software informático; armazenamento 

electrónico de dados; serviços de partilha de ficheiros, 

nomeadamente, disponibilização de um website com 

tecnologia que permite aos utilizadores carregar, mo-

dificar e descarregar ficheiros electrónicos, imagens 

fotográficas, texto e gráficos; alojamento de um sítio 

web para armazenamento electrónico de fotografias 

e vídeos digitais; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de conteúdos de entretenimento 

multimédia; alojamento de aplicações multimédia e in-

teractivas; alojamento de instalações web on-line para 

partilha de conteúdos on-line; plataformas de aloja-

mento na Internet; consultoria em tecnologia da infor-

mação; consultoria em segurança na internet; plata-

forma como serviço (PAAS); plataforma como serviço 

(PAAS) com plataformas de software informático que 

permite a múltiplos utilizadores partilhar ficheiros, 

memorandos e sincronizar calendários; fornecimento 

de informação técnica e aconselhamento no campo do 

hardware informático, software informático, computa-

ção em nuvem e redes informáticas; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

para permitir trabalho colaborativo, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; forneci-

mento de utilização temporária de software e aplica-

ções em linha não descarregáveis para gestão de bases 

de dados; utilização temporária de software e apli-

cações em linha não descarregáveis para mensagens 

instantâneas e para permitir e gerir modos múltiplos 

e simultâneos de comunicação através de redes locais 

e da Internet, através de mensagens instantâneas, de 

voz por Internet Protocol (VOIP), videoconferên-

cia, conferência de áudio, partilha de computadores, 

transferência de ficheiros, detecção e fornecimento 

de informação de presença do utilizador, e telefonia; 

fornecimento de motores de busca na Internet; forne-

cimento de aplicações de software para utilização no 

aumento da produtividade empresarial através de um 

website; fornecimento de aplicações de software infor-

mático através de um sítio web; servidor e alojamento 

de sítios web para terceiros para permitir discussões 

interactivas através de redes de comunicação; servi-

ços de software como serviço (SAAS) apresentando 

software para enviar e receber mensagens electrónicas 

e para enviar alertas electrónicos de mensagens; soft-

ware como serviço (SAAS); consultoria em tecnologia 

de telecomunicações; serviços de alojamento de sítios 

web; serviços científicos e tecnológicos e investigação 

e design relacionados com os acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180965

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais online; servi-

ços de encontros, introdução pessoal e redes sociais; 

provisão de informações relacionadas com encontros 

online, introdução pessoal e redes sociais; licencia-

mento de software informático; serviços de licencia-

mento de bases de dados; serviços de monitorização 

remota anti-roubo e serviços de segurança; serviços de 

monitorização de sistemas informáticos para fins de 

segurança; serviços de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de bens e documentos; serviços de 

licenciamento de dados digitais, imagens fixas, ima-

gens em movimento, áudio e texto; autenticação online 

de assinaturas electrónicas; fornecimento de bases de 

dados informáticas online e bases de dados pesqui-

sáveis online relacionadas com redes sociais; forneci-

mento de informações no domínio das redes sociais; 

serviços de verificação de utilizadores; serviços de 

verificação de identificação; serviços de consultoria no 

domínio da segurança; serviços de licenciamento de 

propriedade intelectual; serviços de licenciamento de 

software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180966

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.
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  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; programas de 

computador; programas de computador descarregá-

veis; software de desenvolvimento de programas de 

computador; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; aplicação de programas de com-

putador descarregáveis; software aplicativo descarre-

gável para telefones inteligentes; software de aplicação 

para computadores; software para utilização como 

uma interface de programação de aplicações ( API ); 

software para criação de listas de informações, listas 

de websites  e listas de outras fontes de informa-

ções; software para gestão de base de dados; software 

de aplicação para computadores para uso na gestão 

de dados; programas e software para armazenamento 

de dados; sistemas de gestão de base de dados; dispo-

sitivos informáticos para gestão de dados; hardware 

de computador; equipamento de processamento de 

dados; periféricos informáticos, equipamento para 

entrada de dados; equipamento para saída de dados, 

equipamento para armazenamento e equipamento de 

transmissão de dados; hardware e software informáti-

co para compressão e descompressão de publicações 

digitais de dados em formato electrónico (descarre-

gável) fornecidas on-line a partir de bases de dados; 

gravações de áudio e de vídeo, publicações e software 

descarregáveis fornecidas on-line a partir de bases de 

dados informáticas ou da Internet; gravações de áudio, 

de vídeo, de imagens fixas e em movimento e de dados 

em formato comprimido e não comprimido; gravações 

de áudio, gravações de vídeo, música, som, imagens, 

texto, publicações, sinais, software, informação, dados 

e código fornecidos através de redes de telecomuni-

cações, por entrega on-line e por meio da Internet e 

sítios na rede; aparelhos de gravação e reprodução de 

som, vídeo e dados para armazenamento, gravação, 

transmissão e reprodução de som e/ou imagens; fichei-

ros de música descarregáveis; programas informáticos 

para gravação, processamento, recepção, reprodução, 

transmissão, modificação, compressão, descompressão, 

difusão, fusão e/ou melhoramento de som, vídeo, ima-

gens, gráficos e dados; software para processamento 

de pagamentos electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180967

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão empresarial; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; serviços 

de marketing; serviços de promoção de vendas (para 

terceiros); consultoria empresarial relacionada com 

licenças; serviços de gestão, armazenamento e recupe-

ração de dados; sistematização, compilação, actualiza-

ção e administração de dados em base de dados infor-

mática; gestão de ficheiros informatizados; serviços de 

retalho online para música digital descarregável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180968

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de radiodifusão de áudio e ví-

deo através da Internet; serviços de conferências áudio 

e vídeo; serviços de comunicação áudio, visual e vídeo; 

radiodifusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento, texto e dados; serviços de comunica-

ção prestados através de redes informáticas, Internet, 

terminais informáticos, telefone, meios electrónicos e 

redes privadas virtuais (VPN); consultoria no domínio 

da transmissão de voz, dados e documentos através de 

redes de telecomunicações; serviços de transmissão 

electrónica de dados; serviços de entrega electrónica 

de imagens e fotografias através de uma rede infor-
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mática global; serviços de transmissão electrónica de 

dados e documentos entre utilizadores de computa-

dores; serviços de transmissão electrónica de correio 

electrónico e mensagens; serviços de transmissão de 

informação através de redes de comunicações electró-

nicas; serviços de mensagens instantâneas; serviços 

interactivos de telecomunicações; serviços de comuni-

cação global online; serviços de comunicação pessoal 

através de redes sem fios; serviços de fornecimento de 

acesso a um portal de partilha de vídeos; serviços de 

fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de 

fornecimento de acesso a redes de telecomunicações 

para transmissão e recepção de dados/som ou imagens; 

serviços de fornecimento de salas de conversa online 

e quadros de boletins electrónicos para transmissão 

de mensagens entre utilizadores; serviços de forneci-

mento de acesso dos utilizadores a redes informáticas 

globais; fornecimento de serviços de comunicação de 

voz por Internet Protocol (VOIP); streaming de ma-

terial áudio e vídeo através da Internet; serviços de 

portais (gateway) de telecomunicações; transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios, e a Internet; serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180969

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Arranjo, organização, condução e 

acolhimento de eventos sociais de entretenimento e 

educativos; serviços de produção áudio, vídeo e mul-

timédia; condução de conferências educativas; servi-

ços educativos; publicação electrónica de informação 

sobre uma vasta gama de tópicos on-line; serviços de 

jogos fornecidos on-line a partir de uma rede infor-

mática; publicação multimédia de material impresso, 

livros, revistas, revistas, jornais, boletins informativos, 

tutoriais, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas; organização e apresentação 

de espectáculos, concursos, jogos, concertos, eventos 

educativos e de entretenimento; apresentação de es-

pectáculos ao vivo; apresentação de vídeos musicais 

via dispositivos móveis online; produção e distribuição 

de programas de difusão; produção e distribuição de 

streamings de áudio e vídeo; serviços de fornecimento 

de entretenimento e informação sobre entretenimento 

através da Internet em linha; serviços de fornecimento 

de publicações electrónicas em linha, não descarre-

gáveis; fornecimento de música online, não descarre-

gáveis; serviços de fornecimento de vídeos em linha, 

não descarregáveis; serviços de formação; serviços de 

entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180970

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de Provedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite ou facilite a criação, a edição, o carrega-

mento, o descarregamento, o acesso, a visualização, 

a publ icação, a exibição, a marcação, o blogue, o 

streaming, a ligação, a anotação, fazer comentários, 

incorporação, a transmissão, e a partilha de conteúdos 

ou informações digitais através de redes informáticas 

e rede de comunicação; serviços de Provedor de Ser-

viços de Aplicação (ASP); Provedor de Serviços de 

Aplicação, nomeadamente, para o alojamento, gestão, 

desenvolvimento e manutenção de aplicações, software 

informático e sítios Web de terceiros nos domínios da 

produtividade pessoal, comunicação sem fios, acesso à 

informação móvel, e gestão remota de dados para en-

trega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, 

portáteis e dispositivos electrónicos móveis; computa-

ção em nuvem; serviços de consultoria informática e 

de software; serviços informáticos; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line para utilizadores registados para criar comunida-

des virtuais, participar em discussões, obter feedback 



N.º 20 — 20-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7617

dos seus pares e envolver-se em redes sociais, empre-

sariais e comunitárias; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software informático; armazenamento 

electrónico de dados; serviços de partilha de ficheiros, 

nomeadamente, disponibilização de um website com 

tecnologia que permite aos utilizadores carregar, mo-

dificar e descarregar ficheiros electrónicos, imagens 

fotográficas, texto e gráficos; alojamento de um sítio 

web para armazenamento electrónico de fotografias 

e vídeos digitais; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de conteúdos de entretenimento 

multimédia; alojamento de aplicações multimédia e in-

teractivas; alojamento de instalações web on-line para 

partilha de conteúdos on-line; plataformas de aloja-

mento na Internet; consultoria em tecnologia da infor-

mação; consultoria em segurança na internet; plata-

forma como serviço (PAAS); plataforma como serviço 

(PAAS) com plataformas de software informático que 

permite a múltiplos utilizadores partilhar ficheiros, 

memorandos e sincronizar calendários; fornecimento 

de informação técnica e aconselhamento no campo do 

hardware informático, software informático, computa-

ção em nuvem e redes informáticas; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

para permitir trabalho colaborativo, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; forneci-

mento de utilização temporária de software e aplica-

ções em linha não descarregáveis para gestão de bases 

de dados; utilização temporária de software e apli-

cações em linha não descarregáveis para mensagens 

instantâneas e para permitir e gerir modos múltiplos 

e simultâneos de comunicação através de redes locais 

e da Internet, através de mensagens instantâneas, de 

voz por Internet Protocol (VOIP), videoconferên-

cia, conferência de áudio, partilha de computadores, 

transferência de ficheiros, detecção e fornecimento 

de informação de presença do utilizador, e telefonia; 

fornecimento de motores de busca na Internet; forne-

cimento de aplicações de software para utilização no 

aumento da produtividade empresarial através de um 

website; fornecimento de aplicações de software infor-

mático através de um sítio web; servidor e alojamento 

de sítios web para terceiros para permitir discussões 

interactivas através de redes de comunicação; servi-

ços de software como serviço (SAAS) apresentando 

software para enviar e receber mensagens electrónicas 

e para enviar alertas electrónicos de mensagens; soft-

ware como serviço (SAAS); consultoria em tecnologia 

de telecomunicações; serviços de alojamento de sítios 

web; serviços científicos e tecnológicos e investigação 

e design relacionados com os acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180971

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais online; servi-

ços de encontros, introdução pessoal e redes sociais; 

provisão de informações relacionadas com encontros 

online, introdução pessoal e redes sociais; licencia-

mento de software informático; serviços de licencia-

mento de bases de dados; serviços de monitorização 

remota anti-roubo e serviços de segurança; serviços de 

monitorização de sistemas informáticos para fins de 

segurança; serviços de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de bens e documentos; serviços de 

licenciamento de dados digitais, imagens fixas, ima-

gens em movimento, áudio e texto; autenticação online 

de assinaturas electrónicas; fornecimento de bases de 

dados informáticas online e bases de dados pesqui-

sáveis online relacionadas com redes sociais; forneci-

mento de informações no domínio das redes sociais; 

serviços de verificação de utilizadores; serviços de 

verificação de identificação; serviços de consultoria no 

domínio da segurança; serviços de licenciamento de 

propriedade intelectual; serviços de licenciamento de 

software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180972

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; programas de 

computador; programas de computador descarregá-

veis; software de desenvolvimento de programas de 

computador; aplicações de software para negócios; 

software de aplicação; aplicação de programas de com-

putador descarregáveis; software aplicativo descarre-

gável para telefones inteligentes; software de aplicação 

para computadores; software para utilização como 

uma interface de programação de aplicações ( API ); 

software para criação de listas de informações, listas 

de websites  e listas de outras fontes de informa-

ções; software para gestão de base de dados; software 

de aplicação para computadores para uso na gestão 

de dados; programas e software para armazenamento 

de dados; sistemas de gestão de base de dados; dispo-

sitivos informáticos para gestão de dados; hardware 

de computador; equipamento de processamento de 

dados; periféricos informáticos, equipamento para 

entrada de dados; equipamento para saída de dados, 

equipamento para armazenamento e equipamento de 

transmissão de dados; hardware e software informáti-

co para compressão e descompressão de publicações 

digitais de dados em formato electrónico (descarre-

gável) fornecidas on-line a partir de bases de dados; 

gravações de áudio e de vídeo, publicações e software 

descarregáveis fornecidas on-line a partir de bases de 

dados informáticas ou da Internet; gravações de áudio, 

de vídeo, de imagens fixas e em movimento e de dados 

em formato comprimido e não comprimido; gravações 

de áudio, gravações de vídeo, música, som, imagens, 

texto, publicações, sinais, software, informação, dados 

e código fornecidos através de redes de telecomuni-

cações, por entrega on-line e por meio da Internet e 

sítios na rede; aparelhos de gravação e reprodução de 

som, vídeo e dados para armazenamento, gravação, 

transmissão e reprodução de som e/ou imagens; fichei-

ros de música descarregáveis; programas informáticos 

para gravação, processamento, recepção, reprodução, 

transmissão, modificação, compressão, descompressão, 

difusão, fusão e/ou melhoramento de som, vídeo, ima-

gens, gráficos e dados; software para processamento 

de pagamentos electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180973

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão empresarial; admi-

nistração de empresas; funções de escritório; serviços 

de marketing; serviços de promoção de vendas (para 

terceiros); consultoria empresarial relacionada com 

licenças; serviços de gestão, armazenamento e recupe-

ração de dados; sistematização, compilação, actualiza-

ção e administração de dados em base de dados infor-

mática; gestão de ficheiros informatizados; serviços de 

retalho online para música digital descarregável.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180974

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de radiodifusão de áudio e ví-

deo através da Internet; serviços de conferências áudio 

e vídeo; serviços de comunicação áudio, visual e vídeo; 

radiodifusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas 

e em movimento, texto e dados; serviços de comunica-

ção prestados através de redes informáticas, Internet, 

terminais informáticos, telefone, meios electrónicos e 

redes privadas virtuais (VPN); consultoria no domínio 

da transmissão de voz, dados e documentos através de 

redes de telecomunicações; serviços de transmissão 

electrónica de dados; serviços de entrega electrónica 

de imagens e fotografias através de uma rede infor-

mática global; serviços de transmissão electrónica de 

dados e documentos entre utilizadores de computa-

dores; serviços de transmissão electrónica de correio 

electrónico e mensagens; serviços de transmissão de 
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informação através de redes de comunicações electró-

nicas; serviços de mensagens instantâneas; serviços 

interactivos de telecomunicações; serviços de comuni-

cação global online; serviços de comunicação pessoal 

através de redes sem fios; serviços de fornecimento de 

acesso a um portal de partilha de vídeos; serviços de 

fornecimento de acesso a bases de dados; serviços de 

fornecimento de acesso a redes de telecomunicações 

para transmissão e recepção de dados/som ou imagens; 

serviços de fornecimento de salas de conversa online 

e quadros de boletins electrónicos para transmissão 

de mensagens entre utilizadores; serviços de forneci-

mento de acesso dos utilizadores a redes informáticas 

globais; fornecimento de serviços de comunicação de 

voz por Internet Protocol (VOIP); streaming de ma-

terial áudio e vídeo através da Internet; serviços de 

portais (gateway) de telecomunicações; transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios, e a Internet; serviços de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180975

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Arranjo, organização, condução e 

acolhimento de eventos sociais de entretenimento e 

educativos; serviços de produção áudio, vídeo e mul-

timédia; condução de conferências educativas; servi-

ços educativos; publicação electrónica de informação 

sobre uma vasta gama de tópicos on-line; serviços de 

jogos fornecidos on-line a partir de uma rede infor-

mática; publicação multimédia de material impresso, 

livros, revistas, revistas, jornais, boletins informativos, 

tutoriais, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas; organização e apresentação 

de espectáculos, concursos, jogos, concertos, eventos 

educativos e de entretenimento; apresentação de es-

pectáculos ao vivo; apresentação de vídeos musicais 

via dispositivos móveis online; produção e distribuição 

de programas de difusão; produção e distribuição de 

streamings de áudio e vídeo; serviços de fornecimento 

de entretenimento e informação sobre entretenimento 

através da Internet em linha; serviços de fornecimento 

de publicações electrónicas em linha, não descarre-

gáveis; fornecimento de música online, não descarre-

gáveis; serviços de fornecimento de vídeos em linha, 

não descarregáveis; serviços de formação; serviços de 

entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180976

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de Provedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) apresentando software informático 

que permite ou facilite a criação, a edição, o carrega-

mento, o descarregamento, o acesso, a visualização, 

a publ icação, a exibição, a marcação, o blogue, o 

streaming, a ligação, a anotação, fazer comentários, 

incorporação, a transmissão, e a partilha de conteúdos 

ou informações digitais através de redes informáticas 

e rede de comunicação; serviços de Provedor de Ser-

viços de Aplicação (ASP); Provedor de Serviços de 

Aplicação, nomeadamente, para o alojamento, gestão, 

desenvolvimento e manutenção de aplicações, software 

informático e sítios Web de terceiros nos domínios da 

produtividade pessoal, comunicação sem fios, acesso à 

informação móvel, e gestão remota de dados para en-

trega sem fios de conteúdos a computadores portáteis, 

portáteis e dispositivos electrónicos móveis; computa-

ção em nuvem; serviços de consultoria informática e 

de software; serviços informáticos; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line para utilizadores registados para criar comunida-

des virtuais, participar em discussões, obter feedback 

dos seus pares e envolver-se em redes sociais, empre-

sariais e comunitárias; concepção e desenvolvimento 

de hardware e software informático; armazenamento 

electrónico de dados; serviços de partilha de ficheiros, 
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nomeadamente, disponibilização de um website com 

tecnologia que permite aos utilizadores carregar, mo-

dificar e descarregar ficheiros electrónicos, imagens 

fotográficas, texto e gráficos; alojamento de um sítio 

web para armazenamento electrónico de fotografias 

e vídeos digitais; alojamento de conteúdos digitais na 

Internet; alojamento de conteúdos de entretenimento 

multimédia; alojamento de aplicações multimédia e in-

teractivas; alojamento de instalações web on-line para 

partilha de conteúdos on-line; plataformas de aloja-

mento na Internet; consultoria em tecnologia da infor-

mação; consultoria em segurança na internet; plata-

forma como serviço (PAAS); plataforma como serviço 

(PAAS) com plataformas de software informático que 

permite a múltiplos utilizadores partilhar ficheiros, 

memorandos e sincronizar calendários; fornecimento 

de informação técnica e aconselhamento no campo do 

hardware informático, software informático, computa-

ção em nuvem e redes informáticas; fornecimento de 

utilização temporária de software não descarregáveis 

para permitir trabalho colaborativo, criação de uma 

comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, 

imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; forneci-

mento de utilização temporária de software e aplica-

ções em linha não descarregáveis para gestão de bases 

de dados; utilização temporária de software e apli-

cações em linha não descarregáveis para mensagens 

instantâneas e para permitir e gerir modos múltiplos 

e simultâneos de comunicação através de redes locais 

e da Internet, através de mensagens instantâneas, de 

voz por Internet Protocol (VOIP), videoconferên-

cia, conferência de áudio, partilha de computadores, 

transferência de ficheiros, detecção e fornecimento 

de informação de presença do utilizador, e telefonia; 

fornecimento de motores de busca na Internet; forne-

cimento de aplicações de software para utilização no 

aumento da produtividade empresarial através de um 

website; fornecimento de aplicações de software infor-

mático através de um sítio web; servidor e alojamento 

de sítios web para terceiros para permitir discussões 

interactivas através de redes de comunicação; servi-

ços de software como serviço (SAAS) apresentando 

software para enviar e receber mensagens electrónicas 

e para enviar alertas electrónicos de mensagens; soft-

ware como serviço (SAAS); consultoria em tecnologia 

de telecomunicações; serviços de alojamento de sítios 

web; serviços científicos e tecnológicos e investigação 

e design relacionados com os acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180977

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

[730]  Requerente : 

 Beijing Aibipuluo Information Consulting Co., Ltd.

  Endereço : Room 608, 6th Floor, No. 39, Lia-

nhuachi East Road, Haidian District, Beijing City, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais online; servi-

ços de encontros, introdução pessoal e redes sociais; 

provisão de informações relacionadas com encontros 

online, introdução pessoal e redes sociais; licencia-

mento de software informático; serviços de licencia-

mento de bases de dados; serviços de monitorização 

remota anti-roubo e serviços de segurança; serviços de 

monitorização de sistemas informáticos para fins de 

segurança; serviços de segurança; serviços de seguran-

ça para a protecção de bens e documentos; serviços de 

licenciamento de dados digitais, imagens fixas, ima-

gens em movimento, áudio e texto; autenticação online 

de assinaturas electrónicas; fornecimento de bases de 

dados informáticas online e bases de dados pesqui-

sáveis online relacionadas com redes sociais; forneci-

mento de informações no domínio das redes sociais; 

serviços de verificação de utilizadores; serviços de 

verificação de identificação; serviços de consultoria no 

domínio da segurança; serviços de licenciamento de 

propriedade intelectual; serviços de licenciamento de 

software informático.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180979

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

[730]  Requerente : GUIDE

  Endereço : 62 2 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180987

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

[730]  Requerente : MGM Resorts International

  Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de fidelização de clientes, no-

meadamente programas de fidelização de clientes com 

cupões de fidelidade e pontos de fidelização que ofe-

recem benefícios de casino para recompensar clientes 

reintiligadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180988

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

[730]  Requerente : MGM Resorts International

  Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Casinos; prestação de serviços de casi-

no com um programa de recompensas para jogadores 

de casino.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180989

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

[730]  Requerente : MGM Resorts International

  Endereço : 3600 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotelaria e restauração 

para clientes preferenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180990

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf–75001 Paris–

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Papel de parede; papel de parede em 

matérias têxteis; revestimentos para pavimentos; tape-

tes; tapeçarias de parede decorativas, não em matérias 

têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180991

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

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180992

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Ambientadores perfumados em forma 

de bastões; óleos essenciais para uso em aromaterapia.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180993

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de junco, sob a forma de dis-

positivos para difusão de perfumes, vendidos vazios; 

difusores de óleos aromáticos, excepto difusores de 

junco, eléctricos e não eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180994

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

[730]  Requerente : 

 SON VO TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 5 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180995

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

[730]  Requerente : 

 SON VO TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 5 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180996

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

[730]  Requerente : 

 Olá Trading Company Limited

  Endereço : 5 E 1 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180998

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutos secos de casca rija processados; 

carnes e salsichas em conserva; frutos e legumes em 

conserva, congelados, secos e cozidos; anchovas secas; 

produtos alimentares feitos principalmente a partir de 

frutos; kimchi [prato de legumes fermentado]; alimen-

tos à base de ovos processados; peixe congelado; carne 

congelada; legumes congelados; frutos congelados; 

feijão congelado; ovos; frangos; carne de porco; ali-

mentos processados de feijão (excluindo a coalhada de 

feijão e seus alimentos processados); tofu; alimentos 

preparados a partir de coalho de feijão (tofu); acompa-

nhamentos confeccionados constituídos principalmen-

te por carne, peixe, aves ou legumes; manteiga; bacon; 

peixe e marisco (conservados); salame; peixe e marisco 

(não vivos, incluindo os congelados ou conservados 
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com sal); carne; crisálida do bicho-da-seda para con-

sumo humano; óleos e gorduras para alimentos; ovos 

comestíveis; carneiro; bolos de peixe; produtos alimen-

tares feitos a partir de peixe e marisco; carne de pato; 

sumos de legumes para cozinhar; produtos lácteos 

processados; produtos de leite; produtos de carne pro-

cessada; carne seca; sopa instantânea ou pré-cozida; 

produtos de legumes processados; queijo; produtos de 

algas processadas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara, verde, branca, laranja tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/180999

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Produtos para amaciar a carne para 

uso doméstico; produtos transformados à base de ce-

reais; farinhas e preparações feitas de cereais; cereais 

polidos; bolos de arroz; pratos confeccionados con-

sistindo principalmente de bolos de arroz fritos com 

pasta de pimenta fermentada (topokki); bolinhos de 

estilo coreano (mandu); fermento em pó; pão; molhos; 

farinha para alimentos; açúcar para alimentação; sal 

comestível; gelados comestíveis; arroz maltado; molho 

de soja e pasta de soja; chá; bebidas com base de chá; 

café; cachorros-quentes (salsichas em pão); especia-

rias; temperos químicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara, verde, branca, laranja tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/181000

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Grãos não processados; feijões não 

processados; forragem; peixe e marisco (vivos); plantas 

e flores frescas; frutos frescos; legumes frescos; algas 

frescas; produtos granulados para caixas de animais 

domésticos; malte para cervejaria e destilaria; lúpulo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara, verde, branca, laranja tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/181001

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas de frutos e sumos de frutos; 

águas minerais e gasosas; cerveja; preparações para 

fazer bebidas efervescentes; água potável engarrafada; 

xaropes e outras preparações para fazer bebidas; água 

potável; cerveja sem álcool; bebidas de laranja; cerveja 

de imitação; sumos de legumes [bebidas]; refrigeran-

tes; bebidas de ginseng vermelho.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara, verde, branca, laranja tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/181003

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39
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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 marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/148910 2021/04/27 2021/04/27 41

N/156850 2021/04/27 2021/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36

N/162363 2021/04/27 2021/04/27 Marchon Eyewear, Inc. 09

N/162679 2021/04/27 2021/04/27 Costa Del Mar, Inc. 09

N/169545 2021/04/27 2021/04/27 Piiman Co., Ltd. 24

N/169549 2021/04/27 2021/04/27 Piiman Co., Ltd. 20

N/169550 2021/04/27 2021/04/27 Piiman Co., Ltd. 24

N/170911 2021/04/27 2021/04/27 The Dow Chemical Company 01

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara, verde, branca, laranja tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/181081

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 103

16

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[511]  Serviços : Serviços de correio especial por esta-

feta; serviços de entrega no mesmo dia; informações 

de tráfego móvel; serviços de logística consistindo em 

armazenamento, transporte e entrega de mercadorias; 

logística de entrada e reversa de terceiros; serviços 

de logística consistindo em transporte, embalagem e 

entreposto de mercadorias; entrega de mercadorias; 

transporte, armazenamento e embalagem de merca-

dorias; armazenamento de mercadorias; embalagem 

de mercadorias; fornecimento de informações sobre 

viagens turísticas; organização e reserva de viagens; 

reserva de lugares para viagens; entrega de alimentos 

processados encomendados por redes em linha e pela 

internet; entrega de mercadorias encomendadas por 

redes em linha e pela internet; serviços de correio, 

frete e correio especial por estafeta; armazenamento 

de óleo; entrega de alimentos; armazenamento físico 

de dados armazenados electronicamente; serviços de 

depósito para armazenamento de veículos; aluguer de 

espaço de armazém; fornecimento de informações de 

logística de transporte através de redes de comunica-

ção informática.
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/171689 2021/04/27 2021/04/27 PARK, Weon Jin 03

N/172105 2021/04/27 2021/04/27

NAKAJIMA PHARMACY CO., LTD.

05

N/172106 2021/04/27 2021/04/27

NAKAJIMA PHARMACY CO., LTD.

35

N/172475 2021/04/27 2021/04/27 Adriana Wilhelmina de Witte 25

N/172496 2021/04/27 2021/04/27 35

N/172924 2021/04/27 2021/04/27 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/172926 2021/04/27 2021/04/27 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/173305 2021/04/27 2021/04/27 PFIP International 41

N/173344 2021/04/27 2021/04/27 41

N/173345 2021/04/27 2021/04/27 41

N/173387 2021/04/27 2021/04/27 IROO INTERNATIONAL CO., LTD. 05

N/173412 2021/04/27 2021/04/27 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/173413 2021/04/27 2021/04/27 Société Jas Hennessy & Co. 35

N/173429 2021/04/27 2021/04/27

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

29

N/173465 2021/04/27 2021/04/27

Beijing Runda Machinery Manufacture Co., Ltd.

07

N/173466 2021/04/27 2021/04/27

Beijing Runda Machinery Manufacture Co., Ltd.

07

N/173483 2021/04/27 2021/04/27 01

N/173488 2021/04/27 2021/04/27 35

N/173491 2021/04/27 2021/04/27 01

N/173496 2021/04/27 2021/04/27 35

N/173499 2021/04/27 2021/04/27 01

N/173504 2021/04/27 2021/04/27 35

N/173510 2021/04/27 2021/04/27

Genius Power International Limited

16

N/173520 2021/04/27 2021/04/27

Genius Power International Limited

16

N/173530 2021/04/27 2021/04/27

Genius Power International Limited

16

N/173540 2021/04/27 2021/04/27

Genius Power International Limited

16

N/173549 2021/04/27 2021/04/27

Morris Charity Initiative Limited

36

N/173634 2021/04/27 2021/04/27

AGÊNCIA COMERCIAL SENG KUONG DA VITTÓRIO, 

LIMITADA

03

N/173637 2021/04/27 2021/04/27

LING CHI IAN

03
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/173649 2021/04/27 2021/04/27 PATRICIA MARIA GRANJA D’ALMEIDA 30

N/173650 2021/04/27 2021/04/27 PATRICIA MARIA GRANJA D’ALMEIDA 43

N/173701 2021/04/27 2021/04/27 HERMES INTERNATIONAL 03

N/173706 2021/04/27 2021/04/27 CMIP Limited 03

N/173707 2021/04/27 2021/04/27 CMIP Limited 35

N/173708 2021/04/27 2021/04/27 CMIP Limited 44

N/173757 2021/04/27 2021/04/27 12

N/173866 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 01

N/173867 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 05

N/173868 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 16

N/173871 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 44

N/173872 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 01

N/173873 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 05

N/173874 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 16

N/173877 2021/04/27 2021/04/27 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 44

N/173904 2021/04/27 2021/04/27 31

N/173938 2021/04/27 2021/04/27 Dynamic Intelligent Holdings Limited 41

N/173941 2021/04/27 2021/04/27

COURVOISIER S.A.S.

33

N/173981 2021/04/27 2021/04/27 NOVARTIS AG 05

N/173982 2021/04/27 2021/04/27 NOVARTIS AG 05

N/173983 2021/04/27 2021/04/27 NOVARTIS AG 05

N/174000 2021/04/27 2021/04/27

Lau Sau Har Eleanor

25

N/174003 2021/04/27 2021/04/27 19

N/174017 2021/04/27 2021/04/27 SUN PHARMA GLOBAL FZE 05

N/174026 2021/04/27 2021/04/27 José Joaquim Rodrigues 30

N/174259 2021/04/27 2021/04/27 PizzaExpress Limited 29

N/174260 2021/04/27 2021/04/27 PizzaExpress Limited 30

N/174261 2021/04/27 2021/04/27 PizzaExpress Limited 43

N/174262 2021/04/27 2021/04/27 PizzaExpress Limited 29

N/174263 2021/04/27 2021/04/27 PizzaExpress Limited 30

N/174264 2021/04/27 2021/04/27 PizzaExpress Limited 43

N/174273 2021/04/27 2021/04/27 18

N/174347 2021/04/27 2021/04/27 VVL Group Limited 35

N/174348 2021/04/27 2021/04/27 VVL Group Limited 42

N/174443 2021/04/27 2021/04/27

Jumbo Rich Trading Limited

06

N/174454 2021/04/27 2021/04/27

CHEONG KOU KEI

33



N.º 20 — 20-5-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 7627

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/174455 2021/04/27 2021/04/27

CHEONG KOU KEI

33

N/174456 2021/04/27 2021/04/27

CHEONG KOU KEI

33

N/174478 2021/04/27 2021/04/27 INVENTIO AG 09

N/174520 2021/04/27 2021/04/27 CYRUS WATCHES RL SA 14

N/174521 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 09

N/174557 2021/04/27 2021/04/27 Array BioPharma Inc. 05

N/174558 2021/04/27 2021/04/27 Array BioPharma Inc. 05

N/174609 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 35

N/174610 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 38

N/174612 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 42

N/174613 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 35

N/174614 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 38

N/174616 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 42

N/174624 2021/04/27 2021/04/27 Stella & Chewy’s LLC 35

N/174626 2021/04/27 2021/04/27

Po Sum On Medicine Factory Limited

05

N/174675 2021/04/27 2021/04/27 Stella & Chewy’s LLC 31

N/174676 2021/04/27 2021/04/27 Stella & Chewy’s LLC 31

N/174689 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 09

N/174690 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 41

N/174691 2021/04/27 2021/04/27 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/174774 2021/04/27 2021/04/27 NSK LTD. 07

N/174775 2021/04/27 2021/04/27 NSK LTD. 08

N/174790 2021/04/27 2021/04/27 33

N/174791 2021/04/27 2021/04/27 33

N/174859 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 18

N/174891 2021/04/27 2021/04/27 Kunella Feinkost Gesellschaft mit beschrankter Haftung 29

N/174920 2021/04/27 2021/04/27 Beats Electronics, LLC 09

N/174933 2021/04/27 2021/04/27 Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd 35

N/174934 2021/04/27 2021/04/27 Waterly Pharmaceuticals Pty Ltd 32

N/174950 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 09

N/174951 2021/04/27 2021/04/27 Apple Inc. 42

N/174968 2021/04/27 2021/04/27 BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft 32

N/174969 2021/04/27 2021/04/27 Shiseido Company, Limited 01

N/174970 2021/04/27 2021/04/27 Shiseido Company, Limited 03

N/175021 2021/04/27 2021/04/27 03

N/175022 2021/04/27 2021/04/27 05

N/175051 2021/04/27 2021/04/27 JAPAN CRAFT SAKE COMPANY CO., LTD 08
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/175052 2021/04/27 2021/04/27 JAPAN CRAFT SAKE COMPANY CO., LTD 21

N/175053 2021/04/27 2021/04/27 JAPAN CRAFT SAKE COMPANY CO., LTD 24

N/175054 2021/04/27 2021/04/27 JAPAN CRAFT SAKE COMPANY CO., LTD 35

N/175107 2021/04/27 2021/04/27

BUJA CO., LTD.

29

N/175108 2021/04/27 2021/04/27

BUJA CO., LTD.

43

N/175109 2021/04/27 2021/04/27

BUJA CO., LTD.

29

N/175110 2021/04/27 2021/04/27

BUJA CO., LTD.

43

N/175122 2021/04/27 2021/04/27 Pearson Education Limited 38

N/175123 2021/04/27 2021/04/27 Pearson Education Limited 41

N/175131 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 08

N/175132 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 09

N/175133 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 11

N/175135 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 25

N/175136 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 28

N/175137 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 35

N/175138 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 08

N/175139 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 09

N/175140 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 11

N/175142 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 25

N/175143 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 28

N/175144 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 35

N/175145 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 08

N/175146 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 09

N/175147 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 11

N/175149 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 25

N/175150 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 28

N/175151 2021/04/27 2021/04/27 Kitanica, LLC 35

N/175171 2021/04/27 2021/04/27 33

N/175244 2021/04/27 2021/04/27 REDSTONE GC LIMITED 09

N/175253 2021/04/27 2021/04/27 Ohki Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/175279 2021/04/27 2021/04/27 35

N/175280 2021/04/27 2021/04/27 35

N/175284 2021/04/27 2021/04/27 RACHEL ALLPRESS 18

N/175285 2021/04/27 2021/04/27 RACHEL ALLPRESS 25

N/175286 2021/04/27 2021/04/27 RACHEL ALLPRESS 35

N/175359 2021/04/27 2021/04/27 25
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/175360 2021/04/27 2021/04/27 IM 07

N/175361 2021/04/27 2021/04/27 IM 11

N/175377 2021/04/27 2021/04/27 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/175424 2021/04/27 2021/04/27

Organicwise Inc.

03

N/175533 2021/04/27 2021/04/27 34

N/175536 2021/04/27 2021/04/27 29

N/175537 2021/04/27 2021/04/27 30

N/175538 2021/04/27 2021/04/27 32

N/175540 2021/04/27 2021/04/27 Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 05

N/175570 2021/04/27 2021/04/27 Chater Medical Limited 05

N/175571 2021/04/27 2021/04/27 Chater Medical Limited 44

N/175584 2021/04/27 2021/04/27

MIO KENG TONG

29

N/175596 2021/04/27 2021/04/27

OLA CHAT PTE.LTD.

09

N/175597 2021/04/27 2021/04/27

OLA CHAT PTE.LTD.

38

N/175598 2021/04/27 2021/04/27

OLA CHAT PTE.LTD.

41

N/175599 2021/04/27 2021/04/27

OLA CHAT PTE.LTD.

45

N/175605 2021/04/27 2021/04/27 Dimitri Lawrence David Laquet 25

N/175606 2021/04/27 2021/04/27 Dimitri Lawrence David Laquet 35

N/175607 2021/04/27 2021/04/27 Lenka Lorandi 25

N/175608 2021/04/27 2021/04/27 Lenka Lorandi 35

N/175610 2021/04/27 2021/04/27 MARCIO LOPES JUNIOR 25

N/175611 2021/04/27 2021/04/27 MARCIO LOPES JUNIOR 35

N/175612 2021/04/27 2021/04/27 TETIANA SUBOTENKO 25

N/175613 2021/04/27 2021/04/27 TETIANA SUBOTENKO 35

N/175679 2021/04/27 2021/04/27  09

N/175680 2021/04/27 2021/04/27 44

N/175700 2021/04/27 2021/04/27 01

N/175701 2021/04/27 2021/04/27 43

N/175702 2021/04/27 2021/04/27 43

N/175703 2021/04/27 2021/04/27 43

N/175704 2021/04/27 2021/04/27 43

N/175709 2021/04/27 2021/04/27

CHERYL WENDY STEWART

05

N/175720 2021/04/27 2021/04/27 07

N/175721 2021/04/27 2021/04/27 09
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/175722 2021/04/27 2021/04/27 11

N/175864 2021/04/27 2021/04/27 Ferrarelle S.p.A. 32

N/175887 2021/04/27 2021/04/27

Ma Pak Leung Company, Limited

05

N/175888 2021/04/27 2021/04/27

Ma Pak Leung Company, Limited

29

N/175889 2021/04/27 2021/04/27

Ma Pak Leung Company, Limited

30

N/175890 2021/04/27 2021/04/27

Ma Pak Leung Company, Limited

32

N/175891 2021/04/27 2021/04/27

Ma Pak Leung Company, Limited

35

N/175908 2021/04/27 2021/04/27 24

N/175910 2021/04/27 2021/04/27 24

N/175917 2021/04/27 2021/04/27 Moroccanoil Israel Limited 03

N/175918 2021/04/27 2021/04/27 Moroccanoil Israel Limited 03

N/175919 2021/04/27 2021/04/27 Moroccanoil Israel Limited 03

N/175945 2021/04/27 2021/04/27 Japan Association for the 2025 World Exposition 14

N/175947 2021/04/27 2021/04/27 Japan Association for the 2025 World Exposition 18

N/175948 2021/04/27 2021/04/27 Japan Association for the 2025 World Exposition 25

N/175949 2021/04/27 2021/04/27 Japan Association for the 2025 World Exposition 35

N/175950 2021/04/27 2021/04/27 Japan Association for the 2025 World Exposition 41

N/175956 2021/04/27 2021/04/27 43

N/175957 2021/04/27 2021/04/27 43

N/175960 2021/04/27 2021/04/27 QUEUE-IT ApS 42

N/175987 2021/04/27 2021/04/27 BEVTECH LIMITED 30

N/175988 2021/04/27 2021/04/27 BEVTECH LIMITED 43

N/175989 2021/04/27 2021/04/27 BEVTECH LIMITED 30

N/175990 2021/04/27 2021/04/27 BEVTECH LIMITED 43

N/175991 2021/04/27 2021/04/27 BEVTECH LIMITED 30

N/175992 2021/04/27 2021/04/27 BEVTECH LIMITED 43

N/175995 2021/04/27 2021/04/27 Guardforce AI Co., Limited 42

N/175996 2021/04/27 2021/04/27 Guardforce AI Co., Limited 45

N/175997 2021/04/27 2021/04/27 14

N/175998 2021/04/27 2021/04/27 TEH TEH LIMITED 35

N/175999 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176002 2021/04/27 2021/04/27

Kimmy LAI

29

N/176003 2021/04/27 2021/04/27 The McLean Hospital Corporation 44

N/176004 2021/04/27 2021/04/27 The McLean Hospital Corporation 44
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N/176009 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

09

N/176010 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

38

N/176011 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

41

N/176012 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

42

N/176013 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

09

N/176014 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

38

N/176015 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

41

N/176016 2021/04/27 2021/04/27

SHANGHAI LILITH TECHNOLOGY CORPORATION

42

N/176017 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176019 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

35

N/176020 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

17

N/176021 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

12

N/176022 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

09

N/176023 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

06

N/176024 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

01

N/176025 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

42

N/176026 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

35

N/176027 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

17

N/176028 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

12

N/176029 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

09

N/176030 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

06

N/176031 2021/04/27 2021/04/27

China Lithium Battery Technology Co., Ltd.

01

N/176036 2021/04/27 2021/04/27 Bellota-Bellota (Hong Kong) Limited 29
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N/176037 2021/04/27 2021/04/27 Bellota-Bellota (Hong Kong) Limited 35

N/176038 2021/04/27 2021/04/27 Bellota-Bellota (Hong Kong) Limited 43

N/176040 2021/04/27 2021/04/27 Abbott Laboratories 05

N/176042 2021/04/27 2021/04/27 MCO (IP) Holdings Limited 39

N/176043 2021/04/27 2021/04/27 MCO (IP) Holdings Limited 42

N/176044 2021/04/27 2021/04/27 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/176045 2021/04/27 2021/04/27 01

N/176046 2021/04/27 2021/04/27 02

N/176047 2021/04/27 2021/04/27 03

N/176048 2021/04/27 2021/04/27 04

N/176049 2021/04/27 2021/04/27 05

N/176050 2021/04/27 2021/04/27 06

N/176051 2021/04/27 2021/04/27 07

N/176052 2021/04/27 2021/04/27 08

N/176053 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176054 2021/04/27 2021/04/27 10

N/176055 2021/04/27 2021/04/27 11

N/176056 2021/04/27 2021/04/27 12

N/176058 2021/04/27 2021/04/27 14

N/176060 2021/04/27 2021/04/27 16

N/176061 2021/04/27 2021/04/27 17

N/176062 2021/04/27 2021/04/27 18

N/176063 2021/04/27 2021/04/27 19

N/176064 2021/04/27 2021/04/27 20

N/176065 2021/04/27 2021/04/27 21

N/176066 2021/04/27 2021/04/27 22

N/176067 2021/04/27 2021/04/27 23

N/176068 2021/04/27 2021/04/27 24

N/176069 2021/04/27 2021/04/27 25

N/176070 2021/04/27 2021/04/27 26

N/176071 2021/04/27 2021/04/27 27

N/176072 2021/04/27 2021/04/27 28

N/176073 2021/04/27 2021/04/27 29

N/176074 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176075 2021/04/27 2021/04/27 31

N/176076 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176077 2021/04/27 2021/04/27 33

N/176078 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176079 2021/04/27 2021/04/27 35
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N/176080 2021/04/27 2021/04/27 36

N/176081 2021/04/27 2021/04/27 37

N/176082 2021/04/27 2021/04/27 38

N/176083 2021/04/27 2021/04/27 39

N/176084 2021/04/27 2021/04/27 40

N/176085 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176086 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176087 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176088 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176089 2021/04/27 2021/04/27 45

N/176090 2021/04/27 2021/04/27 01

N/176091 2021/04/27 2021/04/27 02

N/176092 2021/04/27 2021/04/27 03

N/176093 2021/04/27 2021/04/27 04

N/176094 2021/04/27 2021/04/27 05

N/176095 2021/04/27 2021/04/27 06

N/176096 2021/04/27 2021/04/27 07

N/176097 2021/04/27 2021/04/27 08

N/176098 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176099 2021/04/27 2021/04/27 10

N/176100 2021/04/27 2021/04/27 11

N/176101 2021/04/27 2021/04/27 12

N/176103 2021/04/27 2021/04/27 14

N/176105 2021/04/27 2021/04/27 16

N/176106 2021/04/27 2021/04/27 17

N/176107 2021/04/27 2021/04/27 18

N/176108 2021/04/27 2021/04/27 19

N/176109 2021/04/27 2021/04/27 20

N/176110 2021/04/27 2021/04/27 21

N/176111 2021/04/27 2021/04/27 22

N/176112 2021/04/27 2021/04/27 23

N/176113 2021/04/27 2021/04/27 24

N/176114 2021/04/27 2021/04/27 25

N/176115 2021/04/27 2021/04/27 26

N/176116 2021/04/27 2021/04/27 27

N/176117 2021/04/27 2021/04/27 28

N/176118 2021/04/27 2021/04/27 29

N/176119 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176120 2021/04/27 2021/04/27 31

N/176121 2021/04/27 2021/04/27 32
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N/176122 2021/04/27 2021/04/27 33

N/176123 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176124 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176125 2021/04/27 2021/04/27 36

N/176126 2021/04/27 2021/04/27 37

N/176127 2021/04/27 2021/04/27 38

N/176128 2021/04/27 2021/04/27 39

N/176129 2021/04/27 2021/04/27 40

N/176130 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176131 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176132 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176133 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176134 2021/04/27 2021/04/27 45

N/176135 2021/04/27 2021/04/27 01

N/176136 2021/04/27 2021/04/27 02

N/176137 2021/04/27 2021/04/27 03

N/176138 2021/04/27 2021/04/27 04

N/176139 2021/04/27 2021/04/27 05

N/176140 2021/04/27 2021/04/27 06

N/176141 2021/04/27 2021/04/27 07

N/176142 2021/04/27 2021/04/27 08

N/176143 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176144 2021/04/27 2021/04/27 10

N/176145 2021/04/27 2021/04/27 11

N/176146 2021/04/27 2021/04/27 12

N/176148 2021/04/27 2021/04/27 14

N/176150 2021/04/27 2021/04/27 16

N/176151 2021/04/27 2021/04/27 17

N/176152 2021/04/27 2021/04/27 18

N/176153 2021/04/27 2021/04/27 19

N/176154 2021/04/27 2021/04/27 20

N/176155 2021/04/27 2021/04/27 21

N/176156 2021/04/27 2021/04/27 22

N/176157 2021/04/27 2021/04/27 23

N/176158 2021/04/27 2021/04/27 24

N/176159 2021/04/27 2021/04/27 25

N/176160 2021/04/27 2021/04/27 26

N/176161 2021/04/27 2021/04/27 27

N/176162 2021/04/27 2021/04/27 28

N/176163 2021/04/27 2021/04/27 29
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N/176164 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176165 2021/04/27 2021/04/27 31

N/176166 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176167 2021/04/27 2021/04/27 33

N/176168 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176169 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176170 2021/04/27 2021/04/27 36

N/176171 2021/04/27 2021/04/27 37

N/176172 2021/04/27 2021/04/27 38

N/176173 2021/04/27 2021/04/27 39

N/176174 2021/04/27 2021/04/27 40

N/176175 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176176 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176177 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176178 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176179 2021/04/27 2021/04/27 45

N/176185 2021/04/27 2021/04/27 Roraj Trade LLC 03

N/176197 2021/04/27 2021/04/27

Hangzhou Langcheng Biotechnology Co., Ltd

03

N/176198 2021/04/27 2021/04/27

Hangzhou Langcheng Biotechnology Co., Ltd

35

N/176199 2021/04/27 2021/04/27

Hangzhou Langcheng Biotechnology Co., Ltd

03

N/176201 2021/04/27 2021/04/27

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

09

N/176202 2021/04/27 2021/04/27

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

09

N/176209 2021/04/27 2021/04/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/176210 2021/04/27 2021/04/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/176211 2021/04/27 2021/04/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/176212 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 11

N/176213 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 32

N/176214 2021/04/27 2021/04/27 FITT TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 17

N/176215 2021/04/27 2021/04/27 FITT TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 20

N/176216 2021/04/27 2021/04/27 FITT TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 21

N/176217 2021/04/27 2021/04/27 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/176219 2021/04/27 2021/04/27

Lok Kam Long

30

N/176220 2021/04/27 2021/04/27

Lok Kam Long

30

N/176221 2021/04/27 2021/04/27 03



7636     20   2021  5  20 

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/176223 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176224 2021/04/27 2021/04/27 10

N/176230 2021/04/27 2021/04/27 38

N/176231 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176232 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/176233 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/176234 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/176235 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/176236 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/176237 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/176238 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 09

N/176239 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 35

N/176240 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 38

N/176241 2021/04/27 2021/04/27 Alibaba Group Holding Limited 42

N/176242 2021/04/27 2021/04/27 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU 

GRAND PUY LACOSTE

33

N/176243 2021/04/27 2021/04/27 GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU CHATEAU 

GRAND PUY LACOSTE

33

N/176244 2021/04/27 2021/04/27

CHAN UN CHI LINDA

16

N/176245 2021/04/27 2021/04/27

CHAN UN CHI LINDA

41

N/176246 2021/04/27 2021/04/27

CHAN UN CHI LINDA

DE ASSIS MADALENA FÁTIMA

16

N/176247 2021/04/27 2021/04/27

CHAN UN CHI LINDA

DE ASSIS MADALENA FÁTIMA

41

N/176248 2021/04/27 2021/04/27

Markor Investment Group Co., Ltd

20

N/176249 2021/04/27 2021/04/27

Markor Investment Group Co., Ltd

20

N/176250 2021/04/27 2021/04/27

Markor Investment Group Co., Ltd

35

N/176251 2021/04/27 2021/04/27

Markor Investment Group Co., Ltd

41

N/176252 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

20

N/176253 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

21
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N/176254 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

24

N/176255 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

35

N/176256 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

42

N/176257 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

20

N/176258 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

35

N/176259 2021/04/27 2021/04/27

Markor International Home Furnishings Co., Ltd

42

N/176260 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen Kissy Clothing Technology Co., Ltd.

03

N/176261 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen Kissy Clothing Technology Co., Ltd.

14

N/176262 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen Kissy Clothing Technology Co., Ltd.

18

N/176263 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen Kissy Clothing Technology Co., Ltd.

24

N/176264 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen Kissy Clothing Technology Co., Ltd.

25

N/176265 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen Kissy Clothing Technology Co., Ltd.

35

N/176266 2021/04/27 2021/04/27

LEONG UN I 

35

N/176267 2021/04/27 2021/04/27 Johnson & Johnson 05

N/176268 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176269 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176270 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176271 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176275 2021/04/27 2021/04/27 Islestarr Holdings Limited 03

N/176277 2021/04/27 2021/04/27 Islestarr Holdings Limited 03

N/176284 2021/04/27 2021/04/27 Islestarr Holdings Limited 03

N/176285 2021/04/27 2021/04/27 Islestarr Holdings Limited 44

N/176286 2021/04/27 2021/04/27 Islestarr Holdings Limited 03

N/176287 2021/04/27 2021/04/27 Islestarr Holdings Limited 03

N/176288 2021/04/27 2021/04/27

HEINZ MAYER OHG

14

N/176289 2021/04/27 2021/04/27

HEINZ MAYER OHG

14

N/176290 2021/04/27 2021/04/27 PLUTONIZATION LIMITED 35

N/176291 2021/04/27 2021/04/27 PLUTONIZATION LIMITED 41
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N/176292 2021/04/27 2021/04/27 PLUTONIZATION LIMITED 41

N/176293 2021/04/27 2021/04/27 PLUTONIZATION LIMITED 42

N/176296 2021/04/27 2021/04/27

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

35

N/176297 2021/04/27 2021/04/27

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

05

N/176298 2021/04/27 2021/04/27

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

30

N/176299 2021/04/27 2021/04/27

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

35

N/176300 2021/04/27 2021/04/27

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

30

N/176301 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176302 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176303 2021/04/27 2021/04/27 36

N/176304 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176305 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176306 2021/04/27 2021/04/27 Artyzen Intellectual Property Limited 35

N/176307 2021/04/27 2021/04/27 Artyzen Intellectual Property Limited 36

N/176308 2021/04/27 2021/04/27 Artyzen Intellectual Property Limited 43

N/176313 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen Mingcheng Venture Capital Co., Ltd.

09

N/176314 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176315 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176316 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176317 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176318 2021/04/27 2021/04/27 29

N/176319 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176320 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176321 2021/04/27 2021/04/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 09

N/176322 2021/04/27 2021/04/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/176323 2021/04/27 2021/04/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/176324 2021/04/27 2021/04/27 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/176325 2021/04/27 2021/04/27

IONG TAK HANG

32

N/176332 2021/04/27 2021/04/27 PetSmart, Inc. 31

N/176333 2021/04/27 2021/04/27 PetSmart, Inc. 31

N/176347 2021/04/27 2021/04/27 Incyte Holdings Corporation 05

N/176348 2021/04/27 2021/04/27 Incyte Holdings Corporation 44

N/176349 2021/04/27 2021/04/27 Marriott Worldwide Corporation 35

N/176350 2021/04/27 2021/04/27 Marriott Worldwide Corporation 43
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N/176351 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 32

N/176352 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176353 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176354 2021/04/27 2021/04/27 05

N/176355 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176356 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176357 2021/04/27 2021/04/27 05

N/176358 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176359 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176376 2021/04/27 2021/04/27

HUANG ZHENHUI

30

N/176377 2021/04/27 2021/04/27 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 36

N/176378 2021/04/27 2021/04/27 Cathay Financial Holding Co., Ltd. 36

N/176379 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176381 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176382 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176383 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176384 2021/04/27 2021/04/27 36

N/176385 2021/04/27 2021/04/27 37

N/176386 2021/04/27 2021/04/27 39

N/176387 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176388 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176389 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176391 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176392 2021/04/27 2021/04/27 36

N/176393 2021/04/27 2021/04/27 37

N/176394 2021/04/27 2021/04/27 39

N/176395 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176396 2021/04/27 2021/04/27 42

N/176397 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176399 2021/04/27 2021/04/27 02

N/176400 2021/04/27 2021/04/27 25

N/176408 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176409 2021/04/27 2021/04/27 16

N/176410 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176411 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176412 2021/04/27 2021/04/27 16

N/176413 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176414 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176415 2021/04/27 2021/04/27 35
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N/176417 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 03

N/176418 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 05

N/176419 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 44

N/176420 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 03

N/176421 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 05

N/176422 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 44

N/176423 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 03

N/176424 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 05

N/176425 2021/04/27 2021/04/27 Endota Product Pty Ltd 44

N/176427 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176428 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176435 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176436 2021/04/27 2021/04/27 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 03

N/176437 2021/04/27 2021/04/27 Essity Hygiene and Health Aktiebolag 05

N/176438 2021/04/27 2021/04/27 The Cartoon Network, Inc. 09

N/176439 2021/04/27 2021/04/27 The Cartoon Network, Inc. 41

N/176444 2021/04/27 2021/04/27

TENCENT HOLDINGS LIMITED

35

N/176445 2021/04/27 2021/04/27

TENCENT HOLDINGS LIMITED

36

N/176446 2021/04/27 2021/04/27

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/176447 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176448 2021/04/27 2021/04/27

Jiangsu Zhuoyu Information Technology Co. Ltd.

35

N/176449 2021/04/27 2021/04/27

Jiangsu Zhuoyu Information Technology Co. Ltd.

43

N/176450 2021/04/27 2021/04/27

KAM WAI HA 

06

N/176466 2021/04/27 2021/04/27 01

N/176468 2021/04/27 2021/04/27 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/176471 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176472 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176473 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176474 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176475 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176476 2021/04/27 2021/04/27

Lei Chon Kit

44

N/176479 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176485 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176486 2021/04/27 2021/04/27 43
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registo

Data de
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N/176493 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 32

N/176494 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 32

N/176495 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 32

N/176496 2021/04/27 2021/04/27 BEAM SUNTORY UK LIMITED 33

N/176497 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 07

N/176498 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 11

N/176499 2021/04/27 2021/04/27 The Coca-Cola Company 32

N/176508 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 41

N/176509 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 43

N/176510 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 41

N/176511 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 43

N/176512 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 41

N/176513 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 43

N/176514 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 35

N/176515 2021/04/27 2021/04/27 Topgolf International, Inc. 41

N/176519 2021/04/27 2021/04/27 Tom Tailor GmbH 18

N/176521 2021/04/27 2021/04/27

Shenzhen YinChen Technology Co.,LTD.

09

N/176522 2021/04/27 2021/04/27 SG Gaming, Inc. 09

N/176523 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

29

N/176524 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

30

N/176525 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

32

N/176526 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

33

N/176527 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

35

N/176528 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

36
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N/176529 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

41

N/176530 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

43

N/176531 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

35

N/176532 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

41

N/176533 2021/04/27 2021/04/27

EMPRESA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES LOK FU 

LIMITADA em inglês LOK FU ENTERPRISE HOLDINGS 

LIMITED

43

N/176535 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176536 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176537 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176538 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176539 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176541 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176542 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176544 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176545 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176547 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176548 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176550 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176551 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176553 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176554 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176556 2021/04/27 2021/04/27 34

N/176557 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176560 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176561 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176566 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176567 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176568 2021/04/27 2021/04/27 32
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N/176570 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176571 2021/04/27 2021/04/27

China Resources Snow Breweries Company Ltd.

32

N/176573 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176574 2021/04/27 2021/04/27

Chan Tai Min

30

N/176575 2021/04/27 2021/04/27 Hyatt International Corporation 43

N/176576 2021/04/27 2021/04/27 Racing Reels Limited 09

N/176577 2021/04/27 2021/04/27 Racing Reels Limited 28

N/176578 2021/04/27 2021/04/27 Racing Reels Limited 41

N/176597 2021/04/27 2021/04/27 Emeis Cosmetics Pty Ltd 04

N/176599 2021/04/27 2021/04/27 Pfizer Inc. 05

N/176600 2021/04/27 2021/04/27 N.V. Nutricia 05

N/176601 2021/04/27 2021/04/27 N.V. Nutricia 29

N/176602 2021/04/27 2021/04/27 N.V. Nutricia 05

N/176603 2021/04/27 2021/04/27 N.V. Nutricia 29

N/176607 2021/04/27 2021/04/27

NANZUKA CO., LTD.

25

N/176619 2021/04/27 2021/04/27 44

N/176622 2021/04/27 2021/04/27

Thornton & Ross Limited

05

N/176623 2021/04/27 2021/04/27

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

03

N/176624 2021/04/27 2021/04/27

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

35

N/176625 2021/04/27 2021/04/27

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

03

N/176626 2021/04/27 2021/04/27

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

08

N/176627 2021/04/27 2021/04/27

 INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

21

N/176628 2021/04/27 2021/04/27

 INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

35

N/176629 2021/04/27 2021/04/27

 INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

44

N/176630 2021/04/27 2021/04/27 29

N/176631 2021/04/27 2021/04/27 30

N/176632 2021/04/27 2021/04/27 32

N/176633 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176634 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176635 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176636 2021/04/27 2021/04/27 43
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N/176640 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 09

N/176641 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 35

N/176642 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 36

N/176644 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 39

N/176645 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 09

N/176646 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 35

N/176647 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 36

N/176649 2021/04/27 2021/04/27 Coupang Corp. 39

N/176660 2021/04/27 2021/04/27

LI CHI SHING STEPHEN

43

N/176661 2021/04/27 2021/04/27

LI CHI SHING STEPHEN

43

N/176662 2021/04/27 2021/04/27

LI CHI SHING STEPHEN

43

N/176663 2021/04/27 2021/04/27 JOSH WARNER 14

N/176664 2021/04/27 2021/04/27 JOSH WARNER 25

N/176665 2021/04/27 2021/04/27 JOSH WARNER 14

N/176666 2021/04/27 2021/04/27 JOSH WARNER 25

N/176684 2021/04/27 2021/04/27 Productive Well Being Co., Ltd. 05

N/176685 2021/04/27 2021/04/27 Coldwell Banker LLC 36

N/176686 2021/04/27 2021/04/27 Coldwell Banker LLC 36

N/176689 2021/04/27 2021/04/27

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/176690 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176691 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176692 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176703 2021/04/27 2021/04/27 COMPANHIA EN SASHIMI YAKINIKU LIMITADA 43

N/176704 2021/04/27 2021/04/27 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 28

N/176705 2021/04/27 2021/04/27 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 28

N/176706 2021/04/27 2021/04/27 British American Tobacco (Brands) Limited 34

N/176708 2021/04/27 2021/04/27 Jaguar Land Rover Limited 12

N/176709 2021/04/27 2021/04/27  03

N/176710 2021/04/27 2021/04/27  05

N/176712 2021/04/27 2021/04/27 Kracie Foods, Ltd. 30

N/176713 2021/04/27 2021/04/27 Marriott Worldwide Corporation 35

N/176714 2021/04/27 2021/04/27 Marriott Worldwide Corporation 43

N/176715 2021/04/27 2021/04/27 20

N/176716 2021/04/27 2021/04/27 LG Corp. 09

N/176717 2021/04/27 2021/04/27 LG Corp. 35

N/176720 2021/04/27 2021/04/27 LG Corp. 09
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N/176721 2021/04/27 2021/04/27 LG Corp. 35

N/176724 2021/04/27 2021/04/27 AstraZeneca UK Limited 05

N/176725 2021/04/27 2021/04/27 Cartier International AG 14

N/176726 2021/04/27 2021/04/27

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

21

N/176727 2021/04/27 2021/04/27

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.

21

N/176728 2021/04/27 2021/04/27 09

N/176729 2021/04/27 2021/04/27 14

N/176730 2021/04/27 2021/04/27 16

N/176731 2021/04/27 2021/04/27 35

N/176732 2021/04/27 2021/04/27 41

N/176733 2021/04/27 2021/04/27 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 35

N/176734 2021/04/27 2021/04/27 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 38

N/176735 2021/04/27 2021/04/27 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 41

N/176736 2021/04/27 2021/04/27 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 35

N/176737 2021/04/27 2021/04/27 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 38

N/176738 2021/04/27 2021/04/27 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 41

N/176739 2021/04/27 2021/04/27

HO WENG IN

35

N/176742 2021/04/27 2021/04/27 43

N/176754 2021/04/27 2021/04/27

JCARE MEDICAL TECHNOLOGY CO. LIMITED

05

N/176792 2021/04/27 2021/04/27 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., 

Ltd.

14

N/176797 2021/04/27 2021/04/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/176798 2021/04/27 2021/04/27 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/176992 2021/04/27 2021/04/27

CHAN IN CHENG

29

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/157539 2021/04/27 09 214 1 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/157792 2021/04/27 09 214 1 b 215 9 1 c

214 a

Alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/157795 2021/04/28 09 9 1 c 214 1 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/171825 2021/04/28 PK LIVE

PK LIVE LIMITED

09 214 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/171826 2021/04/28 PK LIVE

PK LIVE LIMITED

16 214 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/171827 2021/04/28 PK LIVE

PK LIVE LIMITED

28 214 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/171828 2021/04/28 PK LIVE

PK LIVE LIMITED

35 214 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/171829 2021/04/28 PK LIVE

PK LIVE LIMITED

39 214 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/171830 2021/04/28 PK LIVE

PK LIVE LIMITED

41 214 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/171831 2021/04/28 PK LIVE

PK LIVE LIMITED

42 214 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

Renovação

N.º

P/000413

(359-M)

P/000414

(360-M)

P/000415

(361-M)

P/000416

(362-M)

P/000417

(363-M)

P/000424

(370-M)

P/000425

(371-M)

P/000426

(372-M)

P/000427

(373-M)

P/000428

(374-M)

P/000429

(375-M)

P/000431

(377-M)

P/000432

(378-M)

P/002115

(2018-M)

P/003418

(3289-M)

P/003419

(3290-M)

P/003532

(3403-M)

P/005527

(5385-M)

P/007843

(7613-M)

P/008035

(9460-M)

P/009397

(9251-M)

P/009398

(9252-M)

P/010034

(9866-M)

P/010035

(9867-M)

P/010036

(9868-M)

P/010037

(9869-M)

P/010038

(9870-M)

P/010039

(9871-M)
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N.º

P/010136

(10030-M)

P/010139

(10033-M)

P/010390

(10599-M)

P/010391

(10600-M)

P/010392

(10601-M)

P/010393

(10602-M)

P/010394

(10603-M)

P/010395

(10604-M)

P/010396

(10605-M)

P/010397

(10606-M)

P/010398

(10607-M)

P/010399

(10608-M)

P/010400

(10609-M)

P/010401

(10610-M)

P/010403

(10612-M)

P/010404

(10613-M)

P/010405

(10614-M)

P/010406

(10615-M)

P/010407

(10616-M)

P/010702

(10807-M)

P/012135

(11979-M)

P/013754

(13682-M)

P/014020

(13952-M)

P/015083

(14991-M)

P/015207

(15144-M)

N/001259 N/001273 N/005045

N/005448 N/005572 N/005679 N/005680 N/005770 N/006141 N/022348

N/022386 N/022387 N/023077 N/023078 N/023476 N/024595 N/025436

N/025437 N/025438 N/025439 N/025555 N/025558 N/025559 N/025560

N/025568 N/025569 N/025570 N/025694 N/025695 N/025696 N/025697

N/025715 N/025785 N/025786 N/025787 N/025789 N/025790 N/025791

N/026132 N/026232 N/026233 N/026236 N/026237 N/026238 N/026239

N/026240 N/026241 N/026242 N/026244 N/026245 N/026246 N/026247

N/026248 N/026249 N/026252 N/026253 N/026254 N/026255 N/026256

N/026257 N/026260 N/026261 N/026262 N/026263 N/026264 N/026265

N/026266 N/026268 N/026269 N/026270 N/026271 N/026272 N/026290

N/026291 N/026292 N/026293 N/026294 N/026489 N/026490 N/026750

N/026754 N/026755 N/026972 N/027075 N/027076 N/027343 N/027427

N/027608 N/027609 N/027610 N/027611 N/027612 N/027613 N/027614

N/027615 N/027621 N/027622 N/027623 N/027624 N/027625 N/027626

N/027627 N/027628 N/027629 N/027646 N/027831 N/028227 N/028325

N/028326 N/028327 N/028328 N/028329 N/028330 N/028331 N/028332

N/028333 N/028360 N/028408 N/028409 N/052491 N/052492 N/052493

N/052494 N/052495 N/070436 N/070437 N/071387 N/071451 N/071452

N/071453 N/071454 N/071455 N/071456 N/071457 N/071458 N/071459

N/071460 N/071461 N/071462 N/071463 N/071464 N/071465 N/071466

N/071467 N/071468 N/071469 N/071470 N/071471 N/071472 N/071473

N/071474 N/072906 N/073216 N/073217 N/073317 N/073994 N/074186

N/075332 N/075532 N/077500 N/077502 N/077785 N/077786 N/077787

N/077788 N/078005 N/078006 N/078009 N/078010 N/078408 N/078409

N/078410 N/078411 N/078694 N/078696 N/078697 N/078699 N/078700

N/078702 N/079219 N/079221 N/079333 N/079354 N/079355 N/079429

N/079430 N/079432 N/079517 N/079518 N/079519 N/079520 N/079521

N/079539 N/079540 N/079542 N/079543 N/079557 N/079558 N/079559

N/079560 N/079561 N/079594 N/079624 N/079625 N/079675 N/079676

N/079677 N/079678 N/079679 N/079680 N/079681 N/079682 N/079683

N/079684 N/079685 N/079686 N/079687 N/079688 N/079689 N/079690

N/079691 N/079692 N/079693 N/079694 N/079695 N/079696 N/079697

N/079698 N/079699 N/079700 N/079701 N/079702 N/079703 N/079704
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N.º

N/079705 N/079706 N/079707 N/079708 N/079709 N/079710 N/079711

N/079712 N/079713 N/079714 N/079715 N/079716 N/079725 N/079726

N/079727 N/079728 N/079768 N/079778 N/079779 N/079810 N/079954

N/079955 N/079956 N/079957 N/079958 N/079959 N/079960 N/079961

N/079962 N/079963 N/079971 N/079990 N/079992 N/080090 N/080092

N/080132 N/080133 N/080134 N/080135 N/080170 N/080201 N/080202

N/080238 N/080239 N/080240 N/080241 N/080247 N/080249 N/080252

N/080307 N/080308 N/080311 N/080339 N/080417 N/080418 N/080419

N/080484 N/080485 N/080486 N/080487 N/080488 N/080507 N/080508

N/080509 N/080511 N/080513 N/080514 N/080555 N/080556 N/080621

N/080666 N/080667 N/080669 N/080670 N/080671 N/080676 N/080694

N/080695 N/080696 N/080697 N/080703 N/080704 N/080706 N/080736

N/080737 N/080738 N/080739 N/080740 N/080741 N/080793 N/080808

N/080809 N/080841 N/080894 N/080895 N/080896 N/080939 N/080942

N/081111 N/081112 N/081113 N/081307 N/081308 N/081377 N/081406

N/081439 N/081440 N/081441 N/081442 N/081444 N/081467 N/081493

N/081494 N/081495 N/081496 N/081497 N/081498 N/081546 N/081547

N/081548 N/081549 N/081600 N/081601 N/081633 N/081635 N/081755

N/081756 N/081757 N/081770 N/081771 N/081836 N/081837 N/081838

N/081839 N/081840 N/082004 N/082029 N/082035 N/082036 N/082037

N/082038 N/082215 N/082228 N/082235 N/082288 N/082585 N/082586

N/082587 N/082588 N/082589 N/082701 N/082998 N/082999 N/083088

N/083133 N/083169 N/083551 N/083637 N/083638 N/083639 N/083794

N/083807 N/083850 N/083851 N/083926 N/083927 N/083928 N/083929

N/083930 N/084119 N/084139 N/084140 N/084141 N/084142 N/084143

N/084144 N/084159 N/084273 N/084274 N/084400 N/084475 N/084487

N/084488 N/084490 N/084491 N/084493 N/084494 N/084496 N/084497

N/084565 N/084594 N/084794 N/084860 N/084861 N/084862 N/084863

N/084864 N/084865 N/084866 N/084867 N/084868 N/084869 N/084870

N/084871 N/084872 N/084873 N/084874 N/084875 N/084876 N/084877

N/084878 N/084879 N/084880 N/084881 N/084882 N/084883 N/084884

N/084885 N/084886 N/084887 N/084888 N/084889 N/084890 N/084891

N/084892 N/084893 N/084894 N/084895 N/084896 N/084897 N/084898

N/084899 N/084900 N/084901 N/084902 N/084903 N/085007 N/085130

N/085131 N/085132 N/085133 N/085134 N/085140 N/085141 N/085142

N/085143 N/085144 N/085193 N/085255 N/085256 N/085257 N/085258

N/085259 N/085263 N/085264 N/085270 N/085271 N/085272 N/085273

N/085274 N/085281 N/085282 N/085378 N/085538 N/085539 N/085540

N/085541 N/085542 N/085543 N/085544 N/085545 N/085546 N/085547

N/085548 N/085549 N/085550 N/085551 N/085552 N/085553 N/085554
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N.º

N/085555 N/085556 N/085557 N/085558 N/085559 N/085560 N/085561

N/085562 N/085563 N/085564 N/085565 N/085566 N/085567 N/085568

N/085569 N/085570 N/085571 N/085572 N/085573 N/085574 N/085575

N/085576 N/085577 N/085578 N/085579 N/085580 N/085581 N/085582

N/085583 N/085584 N/085585 N/085586 N/085587 N/085588 N/085589

N/085590 N/085591 N/085592 N/085593 N/085594 N/085595 N/085596

N/085597 N/085598 N/085599 N/085600 N/085601 N/085602 N/085603

N/085604 N/085605 N/085606 N/085691

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/000017

(17-M)

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

S A B I C I n n o v a t i v e 

Plastics IP B.V.

SABIC Global Technologies B.V.

P/000388

(334-M)

N/005694

N/005695

N/005696

2021/04/23

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

PIZZA HUT 

INTERNATIONAL, 

LLC.

710 0 Corporate Drive, Plano, TX 

75024, United States of America

P/002062

(1965-M)

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

THE QUAKER OATS 

COMPANY

433 W. Van Buren Street, Suite 350N, 

Chicago, Illinois 60607, United States of 

America

P/007843

(7613-M)

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

JIM BEAM BRANDS, 

CO., uma sociedade 

organizada e existindo 

s e g u n d o a s l e i s d o 

Estado de Delaware

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 

1600, Chicago, Illinois 60654 United 

States of America

P/010573

(10366-M)

2021/04/20

Transmissão

RADISSON HOTELS 

INTERNATIONAL, 

INC.

R A D I S S O N  H O S P I T A L I T Y 

B E L G I U M BV / S R L , c o m s e d e 

em Avenue du Bourget 44, B-1130 

Brussels, Belgium

P/011063

(10824-M)

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

MASPRODENKOH 

KABUSHIKIKAISHA

80 Johnoh, Asada-cho, Nisshin-shi, 

Aichi-ken, Japan

P/012810

(13230-M)

P/012811

(13231-M)

P/012812

(13232-M)

P/012813

(13233-M)

P/012814

(13234-M)

P/012815

(13235-M)

P/012816

(13236-M)

P/012817

(13237-M)

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

KPMG International KPMG International Cooperative
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/012810

(13230-M)

P/012811

(13231-M)

P/012812

(13232-M)

P/012813

(13233-M)

P/012814

(13234-M)

P/012815

(13235-M)

P/012816

(13236-M)

P/012817

(13237-M)

N/038580

N/038581

N/038582

N/038583

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

KPMG International 

Cooperative

Laan van Langerhuize 1 1186DS 

Amstelveen, The Netherlands

P/014108

(14044-M)

P/014109

(14045-M)

N/021882

N/029873

N/029874

N/029875

N/070553

N/105581

N/105582

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

STOKELY-VAN 

CAMP, INC.

700 Anderson Hill Road, Purchase, 

New York 10577, United States of 

America

N/001067 2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Ferrosan a/s Ferrosan ApS

2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Ferrosan ApS N y k æ r 6 8 , B r o n d b y, D K - 2 6 0 5 , 

Denmark

N/002308 2021/04/15

Transmissão

IDA-RYOGOKUDO 

CO., LTD. 9 2

C E Z A N N E C O S M E T I C S C O. , 

LTD., com sede em 9-2, Asakusabashi 

1-Chome, Taito-ku, Tokyo, Japan

N/003521 2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Warner-Lambert 

Company LLC

235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

N/003521

N/009428

2021/04/15

Transmissão

Warner-Lambert 

Company LLC

UPJOHN US 1LLC, com sede em 235 

East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, 

U.S.A.

N/006141

N/084372

2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

N.V. Sumatra Tobacco 

Trading Company

PT Sumatra Tobacco Trading Company

N/006319 2021/04/15

Transmissão

IDA-RYOGOKUDO 

CO., LTD. 9

2

IDA LABORATORIES CO., LTD., 

com sede em 9 -2 , Asakusabash i 

1-Chome, Taito-ku, Tokyo, Japan

N/011409

N/061014

N/100171

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/023544

N/023545

2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Qiaodan Sports Co., 

Ltd.

ZHONGQIAO SPORTS CO., LTD.

N/024126

N/024129

2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Illinois Tool Works Inc. 155 Harlem Avenue, Glenview, Illinois 

60025, United States of America

N/025187 2021/04/15

Transmissão

SHAANXI XIFENG LIQUOR CO., 

LTD.

N/025715 2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d a 

natureza jurídica 

do titular

BELLOTA 

HERRAMIENTAS, 

S.A.

BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.

N/035254

N/035255

N/076651

N/076652

N/106247

N/106248

N/106347

N/130914

N/130915

N/131061

N/131062

N/170962

N/170963

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

T h e  Q u a k e r  O a t s 

Company

433 W. Van Buren Street, Suite 350N, 

Chicago, Illinois 60607, United States of 

America

N/044085 2021/04/20

Transmissão

R a d i s s o n  H o t e l s 

International, Inc.

R A D I S S O N  H O S P I T A L I T Y 

B E L G I U M BV / S R L , c o m s e d e 

em Avenue du Bourget 44, B-1130 

Brussels, Belgium

N/047255 2021/04/20

Transmissão

LA B O R AT O I R E S 

ANIOS

Ecolab USA Inc. , com sede em 1 

Ecolab Place, Saint Paul, Minnesota 

55102, U.S.A.

N/048990

N/048991

2021/04/20

Transmissão

PPK Holding, LLC R A D I S S O N  H O S P I T A L I T Y 

B E L G I U M BV / S R L , c o m s e d e 

em Avenue du Bourget 44, B-1130 

Brussels, Belgium

N/050780

N/050781

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Tei Enterprises Limited

Zen Foods Co., Limited

N/053818 2021/04/23

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

HPEF Capital Partners 

Limited

1503A The Hong Kong Club Building, 

3A Chater Road, Central, Hong Kong

N/055616

N/055617

2021/04/15

Transmissão

S B E L I C E N S I N G, 

LLC

SBE Restaurant Group, LLC, com sede 

em 9247 Alden Drive, Beverly Hills, 

CA 90210, United States of America

N/063121

N/063122

N/081078

N/081079

N/081080

N/094030

N/094031

2021/04/15

Transmissão

SBE HOTEL 

LICENSING, LLC

SBE Restaurant Group, LLC, com sede 

em 9247 Alden Drive, Beverly Hills, 

CA 90210, United States of America
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/068474 2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

111 A

2 3

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

N/071726 2021/04/23

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Momentive Specialty 

Chemicals GmbH

Hexion GmbH

N/074033

N/074034

N/074035

2021/04/23

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

HOTELS & 

PREFERENCE

1 place des degrés, Tour Voltaire, 92800 

Puteaux, France

N/076628 2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

BK GIULINI GmbH Dr.-Albert-Reimann-Str. 2, 68526 

Ladenburg, Germany

N/076628 2021/04/20

Transmissão

BK GIULINI GmbH RHENOFLEX GmbH, com sede em 

Giulinistr. 2, 67065 Ludwigshafen, 

Germany

N/077084 2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade WENCHANG 

CHUNGUANG 

FOODSTUFF 

CO.,LTD.

2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

N/077805

N/077806

N/077807

N/077808

2021/04/15

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Obschestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Pervoe reshenie"

105082, Moscow, Friedrich Engels 

street, dom 75, bldg. 5, PVIII K 1, OF 

613, Floor 1, Russia

2021/04/15

Transmissão Obschestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

"Pervoe reshenie"

OÜ Good Design, com sede em Harju 

maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, 

Leiva tn3, 12618 Estonia

N/078281 2021/04/15

Licença de 

exploração

181-187

9 J-K

N/080793 2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

PERNOD RICARD 

WINEMAKERS NEW 

ZEALAND LIMITED

4 Graham Street, Auckland Central, 

Auckland 1010, New Zealand

N/083704

N/084599

N/084600

2021/04/23

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Myriad Asset 

Management Limited

Suite 1705-08, St. George's Building, 2 

Ice House Street, Central, Hong Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/088135 2021/04/15

Transmissão

SBE Licensing, LLC SBE Restaurant Group, LLC, com sede 

em 9247 Alden Drive, Beverly Hills, 

CA 90210, United States of America

N/093857 2021/04/22

Transmissão

K.V.C CHOOSE CERAMIC PRO LTD, 

com sede em Evagora Papachristoforou, 

18, Petoussis Building, Flat/Office 001, 

3030, Limassol, Cyprus

N/096423 2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

EXCELSIOR 

MILANO S.R.L.

Excelsior Milano S.r.l. in liquidazione

2021/04/20

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

EXCELSIOR 

MILANO S.R.L.

Via Maderna 11, Frazione Mestre, 

30174 Venezia VE, Italy

2021/04/20

Transmissão

Excelsior Milano S.r.l. 

in liquidazione

Coin S.p.A., com sede em Via Maderna 

11, Frazione Mestre, 30174 Venezia VE, 

Italy

N/097969

N/097970

N/097971

2021/04/22

Transmissão

Paddle 8, Inc. Paddle8 Holdings LLC, com sede em 

245 East 87th Street, Suite 14G New 

York, NY 10 128, United States of 

America

N/104899

N/104903

2021/04/15

Transmissão

8 A3 16

N/114230

N/114231

N/114232

N/114233

N/114234

N/114235

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Lianlian DigiTech Co., Ltd.

N/119089

N/119090

N/140506

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

39

B-3 1402

2021/04/22

Transmissão

61-65 4 403

N/127008

N/127010

N/127011

N/127012

N/127013

N/127014

N/127015

2021/04/15

Transmissão

EREDI DI CEREA 

VITTORIO DI 

GRITTI GIOCONDA 

& C. S.A.S.

DA VITTORIO S.R.L., com sede em 

Brusaporto (BG) Via Cantalupa 17, 

Italy

N/142989 2021/04/23

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

AVON PRODUCTS 

CO., LTD.

FMG & Mission Co., Ltd.

2021/04/23

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

FMG & Mission Co., 

Ltd.

5-1, Shimbashi 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/144897

N/144898

2021/04/22

Transmissão LAI PING KIN 29-31 B

YUAN IS HERE LIMITED, com sede 

em Shop B, G/F, 29-31 North Street, Sai 

Wan, Hong Kong

N/145540

N/145541

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade CHA CHA STATION 

(GLOBAL) 

HOLDINGS 

LIMITED

I N F O R I C H AS I A H O L D I N G S 

LIMITED

N/145540

N/145541

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede CHA CHA STATION 

(GLOBAL) 

HOLDINGS 

LIMITED

7 30

D

Unit D, 30/F, Legend Tower, 7 Shing 

Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

N/155342 2021/04/22

Transmissão

Paratek Pharmaceuticals, Inc., com 

sede em 75 Park P laza , Bos ton , 

Massachusetts, United States 02116

N/156646 2021/04/15

Transmissão

C 1

N/156674 2021/04/22

Transmissão Hong Kuai Choi 13 AA

Chen Shaojun

N/170241

N/170242

2021/04/15

Transmissão

Human and Per fec t 

Future Education Co., 

Ltd.

21 2 01-02 1

1007

Hongen Perfect (Beijing) Education 

Technology Development Co., Ltd., com 

sede em Room 1007, Level 1, Floor 01-02, 

Wing 2, No. 21 Guangshun South Street, 

Chaoyang District, Beijing, China

N/171025

N/171026

N/171027

N/171028

N/171029

2021/04/22

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

GUANGDONG DEERMA 

TECHNOLOGY CO.,LTD.

N/172963

N/172964

N/172965

2021/04/22

Transmissão

FAME MASTER 

ENTERPRISE 

LIMITED

6 A 10 A5

JCJ Development Limited, com sede 

em Unit A5, 10/F., Blk A, Proficient 

Industrial Centre, 6 Wang Kwun Road, 

Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/174081

N/174082

N/174083

N/174084

2021/04/15

Transmissão

Dairyfarm 

Establishment

DFI International Brands Limited, 

com sede em Jardine House, 33-35 

Reid Street, Hamilton, Bermuda

Decisão judicial

N.º Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

1N/157013 Islestarr Holdings Limited

TJB

CV3-20-0069-CRJ 2021/01/21

1N/168751

 N/168753

FAST RETAILING CO.LTD

TJB

CV3-21-0004-CRJ 2021/03/25

1N/165180

N/165181

Deciem Beauty Group Inc.

TJB

CV1-21-0003-CRJ 2021/04/12

2N/140856

SG Hotel Group Management Limited TJB

CV3-20-0071-CRJ 2021/04/22

3N/146341

N/146342 KWOK, WING LOK ANTHONY TUI

Ac de 2021/03/12

Proc. n.º 14/2021

2021/03/25

1
 

2
 

3
 

1
 A sentença do TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.

2
 O TJB manteve o despacho da DSE de concessão da marca.

3
 O Acordão do TUI, manteve o despacho da DSE de recusa da marca.

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/175028 2021/04/14

PADARIA E PASTELARIA MAXIM'S 

LIMITADA 

Maxim's Caterers Limited

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M
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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 nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

E/000315 2021/04/27 2021/04/27

LAO LAI SEONG

Protecção de Desenho e Modelo

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/002472

[22]  Data de pedido : 2020/03/25

[71]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 

 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002473

[22]  Data de pedido : 2020/03/25

[71]  Requerente : 

 GRUPO MACAU REGENCY, LIMITADA

  Endereço : 336

17 P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002481

[22]  Data de pedido : 2020/04/03

[71]  Requerente : 

 InnoGreen Environmental Limited

  Endereço : 8

16 D

 Flat D, 16/F., Luk Hop Industrial Building, No.8 Luk 

Hop Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Lee, Tak Kong Alfred

[51]  Classificação : 11 - 02

[54]  Título : 

 Cultivador de plantas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002482

[22]  Data de pedido : 2020/04/03

[71]  Requerente : 

 InnoGreen Environmental Limited

  Endereço : 8

16 D

 Flat D, 16/F., Luk Hop Industrial Building, No.8 Luk 

Hop Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Lee, Tak Kong Alfred

[51]  Classificação : 11 - 02

[54]  Título : 

 Tampa para cultivador de plantas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002487

[22]  Data de pedido : 2020/04/23

[71]  Requerente : 

  Endereço : 78

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002488

[22]  Data de pedido : 2020/04/23

[71]  Requerente : 

  Endereço : 78

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002517

[22]  Data de pedido : 2020/06/10
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[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 03

[54]  Título : 

 Peça de ouro.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/04/29  China

N.º 202030189226.7

[21]  N.º : D/002518

[22]  Data de pedido : 2020/06/10

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 9 - 05

[54]  Título : 

 Saco de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/04/29  China

N.º 202030189237.5

[21]  N.º : D/002519

[22]  Data de pedido : 2020/06/10

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 

2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/04/29  China

N.º 202030188435.X

[21]  N.º : D/002524

[22]  Data de pedido : 2020/07/20

[71]  Requerente : 

 Sharkharbor Technology (Shanghai) Co., Ltd

  Endereço : 1698

503

 Room 503, Xingdi Business Building, 1698 Yishan 

Rd., Minhang District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LIU, KE,  HU, HUI

[51]  Classificação : 14 - 02, 14 - 04

[54]  Título : 

 Painel de instrumentos de motociclo ou ciclomotor que 

contém interface gráfica de usuário.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/19  China

N.º 202030036403.8

[21]  N.º : D/002543

[22]  Data de pedido : 2020/09/22

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Ikuo KOBAYASHI, Taichi NOKUO

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Controlador para dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O Artigo do desenho reivindicado é 

um controlador para dispositivo electrónico que fun-

ciona como, por exemplo, uma máquina de jogo, um 

corpo principal de um computador, um dispositivo de 

reprodução de áudio (música) e/ou vídeo, um disposi-

tivo de gravação e/ou gravação, um gravador de rede, 

ou um gravador para média de gravação tal como um 

DVD.

 2) O controlador para dispositivo electrónico é carac-

terizado pela presença de uma caixa em forma de  

(“Pi”) com componentes laterais inclinados para baixo 

e para longe uns dos outros, bem como para trás e para 

baixo. Além disso, há um painel na porção intermedi-

ária superior do lado frontal do invólucro, o referido 

painel estendendo-se suavemente para o lado superior 

do invólucro e tendo um contorno frontal com base em 

um quadrilátero alongado horizontalmente estreito 

para baixo com cantos arredondados.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/04/03  Japão

N.º 2020-007062

[21]  N.º : D/002544

[22]  Data de pedido : 2020/09/22

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Ikuo KOBAYASHI, Taichi NOKUO

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Invólucro de controlador para dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O Artigo do projecto reivindicado é 

um invólucro de controlador para dispositivo electró-

nico que funciona como, por exemplo, uma máquina 

de jogo, um corpo principal de um computador, um 

dispositivo de reprodução de áudio (música) e/ou ví-

deo, um dispositivo de gravação e/ou gravação, um 

gravador de rede ou reprodutor de média de gravação, 

tal como um DVD.

 2) O invólucro do controlador para dispositivo electró-

nico é caracterizado pela presença de partes oblongas 

em forma de placas laterais inclinadas para cima e em 

direcção umas às outras e tendo uma parte inferior in-

clinada para trás e para baixo. Além disso, há um gru-

po de quatro aberturas na área superior da parte es-

querda do invólucro, as referidas aberturas tendo uma 

forma pentagonal com cantos arredondados. Na área 

superior da parte direita do invólucro, há um grupo de 

quatro aberturas redondas espaçadas para formar uma 

figura em forma de um diamante.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/04/03  Japão

N.º 2020-007065

[21]  N.º : D/002545

[22]  Data de pedido : 2020/09/22

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Ikuo KOBAYASHI, Taichi NOKUO

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Invólucro de controlador para dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O Artigo do projecto reivindicado é 

um invólucro de controlador para dispositivo electró-

nico que funciona como, por exemplo, uma máquina 

de jogo, um corpo principal de um computador, um 

dispositivo de reprodução de áudio (música) e/ou ví-

deo, um dispositivo de gravação e/ou gravação, um 
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gravador de rede ou reprodutor de média de gravação, 

tal como um DVD.

 2) O invólucro do controlador para dispositivo elec-

trónico é caracterizado pela presença de forma de 

placa em forma de  (“Pi”) na vista frontal com a parte 

superior orientada horizontalmente, e com as partes 

laterais inferiores em forma de faixa inclinadas para 

cima e uma em direcção à outra. Além disso, uma sali-

ência quadrangular é formada em cada porção lateral 

do lado superior do invólucro, e uma saliência cónica 

truncada orientada horizontalmente é formada nas 

porções laterais do lado frontal da parte superior do 

invólucro.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/04/03  Japão

N.º 2020-007066

[21]  N.º : D/002546

[22]  Data de pedido : 2020/09/22

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Ikuo KOBAYASHI, Taichi NOKUO

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Invólucro de controlador para dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O Artigo do projecto reivindicado é 

um invólucro de controlador para dispositivo electró-

nico que funciona como, por exemplo, uma máquina 

de jogo, um corpo principal de um computador, um 

dispositivo de reprodução de áudio (música) e/ou ví-

deo, um dispositivo de gravação e/ou gravação, um 

gravador de rede ou reprodutor de média de gravação, 

tal como um DVD.

 2) O invólucro do controlador para dispositivo electró-

nico é caracterizado pela presença de forma de placa 

com contorno frontal em forma de  (“Pi”) com com-

ponentes laterais inclinados para baixo e afastados uns 

dos outros e estreitando-se para baixo. Além disso, as 

porções de borda superior, inferior e lateral do invólu-

cro são dobradas para a frente.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/04/03  Japão

N.º 2020-007067

[21]  N.º : D/002549

[22]  Data de pedido : 2020/09/25

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

3009

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : , , 

, , , 

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/04/03  China

N.º 202030128258.6

[21]  N.º : D/002550

[22]  Data de pedido : 2020/09/28

[71]  Requerente : 

 BEIJING HAI YI TONG ZHAN INFORMATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

18 2 6 601 100176

 Room 601, 6/F, Building 2, No.18, Kechuang 11 Street, 

Beijing Economic-Technological Development Area, 

Beijing, 100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :     Jieyu CAI,  Lihua 

CUI,    Xiujun YAO

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Adaptador Bluetooth.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/04/10  China

N.º 202030138412.8

[21]  N.º : D/002556

[22]  Data de pedido : 2020/10/16

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Véronique MARCHAND

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Artigo de Joalharia.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para um artigo 

de joalharia, conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/04/16  

WIPO N.º DM/209150

[21]  N.º : D/002558

[22]  Data de pedido : 2020/10/16

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Véronique MARCHAND

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para um pen-

dente, conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/04/16  

WIPO N.º WIPO94119

[21]  N.º : D/002559

[22]  Data de pedido : 2020/10/28

[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 convertível por ter uma carroçaria compre-

endendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

ques dianteiro, dois faróis dianteiros e uma capota;

 - um compartimento de passageiros que aberta no topo 

e que delimitado por um pára-brisas e duas portas la-

terais; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta traseira e inclui um pára-choques traseiro e dois 

faróis traseiros.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/04/30  União Euro-

peia N.º 007849245

[21]  N.º : D/002560

[22]  Data de pedido : 2020/10/28

[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 conver-

tível por ter uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

ques dianteiro, dois faróis dianteiros e uma capota;

 - um compartimento de passageiros que aberta no topo 

e que delimitado por um pára-brisas e duas portas la-

terais; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta traseira e inclui um pára-choques traseiro e dois 

faróis traseiros.
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/04/30  União Euro-

peia N.º 007848841

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.

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004598

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 16

301 A

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810075623.3

Data de pedido 2018/01/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 107996622B 2020/11/24

[51]  Classificação : A01N65/28, A01P17/00

[54]  Título : 

 Repelente de mosquitos com óleo essencial de planta.

[57]  Resumo : 

(DEET)

[21]  N.º : J/004641

[22]  Data de pedido : 2021/01/11

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

  Endereço : 1, avenue Eugène Freyssinet, 78280 

Guyancourt, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : L  MOUTON, Lucas, N

 DEMUYNCK, Nicolas

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780061157.7

Data de pedido 2017/10/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 109891052B 2020/10/27

[51]  Classificação : E21D9/00, E21D11/40

[54]  Título : 

 Dispositivo e método de levantamento e colocação au-

tomatizada de segmento para formar um revestimento 

de túnel.

[57]  Resumo : 

2 1 -

-

A

V

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/10/04  França

N.º 1659588
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[21]  N.º : J/004671

[22]  Data de pedido : 2021/01/27

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 MINA THERAPEUTICS LIMITED

  Endereço :  W12 0BZ, 84 , 

&

 Translat ion & I n novat ion Hub, 84 Wood L ane, 

London W12 0BZ United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : P  Pal SAERTROM

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480073877.1

Data de pedido 2014/11/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107075515B 2020/10/30

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C12N15/113, A61K31/7088, 

A61K31/713, A61P35/00, A61P35/02 , A61P1/16, 

A61P 3/10 ,  A61P 3/ 0 4 ,  A61P 31 / 0 0 ,  A61P 29/ 0 0 , 

A61P37/04

[54]  Título : C/EBP

 Composições C/EBP alfa e métodos de uso.

[57]  R e s u m o : C / E B P

saR NA saR NA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/22  Estados Unidos 

da América N.º 61/907,732

[21]  N.º : J/004691

[22]  Data de pedido : 2021/02/05

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

  Endereço : 6-10 Koishikawa, 4-chrome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : G.F. , J. , B. , K. , 

X. , G.Z. , K. , P. , S.

, N.C. , Y. , S. , R.

, M. , N. , K.H. , E. , M.P. , 

P.G. , B. , E.S. , L. , S.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580025344.0

Data de pedido 2015/05/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074827B 2020/12/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D405/14, C07D405/06, 

A61K31/496, A61K31/55, A61K31/4545, A61P35/00, 

A61P35/02

[54]  Título : 

 Compostos de <<pladienolide pyridine>> e métodos 

de utilização.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/993,423

[21]  N.º : J/004700

[22]  Data de pedido : 2021/02/10

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A. , S. , J. , J-M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710350454.5

Data de pedido 2013/05/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107180637B 2021/01/12

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para comprimir e descomprimir 

representação de sinal <<ambisonics>> de ordem su-

perior.

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA
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HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/05/14  União Euro-

peia N.º 12305537.8

[21]  N.º : J/004701

[22]  Data de pedido : 2021/02/10

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A. , S. , J. , J-M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710354502.8

Data de pedido 2013/05/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 106971738B 2021/01/15

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para descomprimir representação 

de sinal <<ambisonics>> de ordem superior.

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA

HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/05/14  União Euro-

peia N.º 12305537.8

[21]  N.º : J/004702

[22]  Data de pedido : 2021/02/10

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A. , S. , J. , J-M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710350455.X

Data de pedido 2013/05/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107170458B 2021/01/12

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para comprimir e descomprimir 

representação de sinal <<ambisonics>> de ordem su-

perior.

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA

HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/05/14  União Euro-

peia N.º 12305537.8

[21]  N.º : J/004703

[22]  Data de pedido : 2021/02/10

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca
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[72]  Inventor : A. , S. , J. , J-M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710350513.9

Data de pedido 2013/05/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107180638B 2021/01/15

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/00

[54]  Título : 

 Método e aparelho para comprimir e descomprimir 

representação de sinal <<ambisonics>> de ordem su-

perior.

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA

HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/05/14  União Euro-

peia N.º 12305537.8

[21]  N.º : J/004725

[22]  Data de pedido : 2021/03/01

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 FUJIREBIO DIAGNOSTICS AB

  Endereço : Box 12132, S-402 42 Goeteborg, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580007662.4

Data de pedido 2015/02/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 106061998B 2020/12/11

[51]  Classificação : C07K16/18, G01N33/569

[54]  T ítu lo : 

 Composições e métodos para detectar doenças neoplá-

sicas malignas.

[57]  Resumo : 

7

19

7 19

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2014/02/05  Suécia

N.º 1400058-2

[21]  N.º : J/004735

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP, LTD

  Endereço : Clarendon House, 2 Church Street, 

Hamilton, HM 11, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

[72]  Inventor : R , E , E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580071627.9

Data de pedido 2015/10/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107530527B 2021/02/02

[51]  Classificação : A61M25/10

[54]  Título : 

 Ponta elástica para bainha de balão de angioplastia de 

comprimento ajustável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 62/073,558
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[21]  N.º : J/004756

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712 ;100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  PA NG, J i a n g m i ao, 

 CHEN, Kai,  SHI, Jianping,  LlN, 

Dahua,  OUYANG, Wanli,  FENG, 

Huajun

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910103611.1

Data de pedido 2019/02/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 109829501B 2021/02/19

[51]  Classificação : G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004757

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 4SC 

 4SC AG

  Endereço : Fraunhoferstrasse 22, 82152 Planegg-

-Martinsried, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : S  TASLER, STEFAN, I

 K R I M M EL BEI N, I L GA, J  

KRAUS, JÜRGEN, M  ZAJA, MIRKO

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680015246.3

Data de pedido 2016/03/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107548397B 2020/12/29

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D493/04, C07D491/048, 

C 0 7 D 4 9 8 / 0 4 ,  C 0 7 D 4 9 5 / 0 4 ,  C 0 7 D 4 9 1 / 1 4 7 , 

C07D491/153, A61K31/37, A61K31/4355, A61K31/424, 

A 6 1 K 3 1 / 4 3 5 3 ,  A 6 1 K 3 1 / 3 8 2 ,  A 6 1 K 3 1 / 5 3 7 7, 

A 61 K 3 1 / 4 3 75 ,  A 61 K 3 1 / 4 7 3 8 ,  A 61 K 3 1 / 4 4 2 7, 

A61K31/436, A61P17/06, A61P19/02 , A61P1/00, 

A61P13/12 , A61P 3/10, A61P 37/0 2 , A61P11/0 6 , 

A61P17/14, A61P17/0 0, A61P35/0 0, A61P35/02 , 

A61P25/28, A61P25/00, A61P9/10, A61P9/12

[54]  Título : Kv1.3

 Inibidores Kv1.3 e seus usos médicos.

[57]  Resumo : II
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[30]  Prioridade : 2015/03/13  União Euro-

peia N.º 15159080.9
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[21]  N.º : J/004758

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED

  Endereço : Granta Park, Great Abington, Cam-

bridge, Cambridgeshire, CB21 6DG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor :  John An-

d rew C H R IST OPH ER, 

 Miles Stuart CONGREVE, 

 Sarah Joanne BUCKNELL, 

 Francesca DEFLORIAN,  Mark 

PICKWORTH,  Jonathan Stephen 

MASON

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680063997.2

Data de pedido 2016/10/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108431005B 2020/12/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/10, A61K31/438, 

A61P25/06

[54]  Título : CGRP

 Antagonistas do receptor CGRP.

[57]  Resu mo : I

R
1

R
2

R
3

CGR P

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/30  Reino Unido

N.º 1519195.0

[21]  N.º : J/004759

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[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

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 279

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  QU, Xiangdong,  YE, 

Xin,  XU, Shaoyu,  YUAN, Bei,  

CUI, Dongbing,  HU, Qiyue,  ZHANG, 

Lei,  XU, Zhibin,  TAO, Weikang, 

 ZHANG, Lianshan,  SUN, Piaoyang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680013073.1

Data de pedido 2016/12/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 107406511B 2021/01/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o  :  C 0 7 K 16 /4 0 ,  C 1 2 N9 /6 4 , 

A61K39/395, A61P3/06

[54]  Título : PCSK9

 Anticorpo PCSK9, fragmento de ligação ao antígeno 

do mesmo e aplicação médica do mesmo.

[57]  Resumo : PCSK9

PC SK9 C DR

PC SK9

P C S K9

PCSK9

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/12/31  Ch ina

N.º 201511024618.2

[21]  N.º : J/004760

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED

  Endereço : Granta Park, Great Abington, Cam-

bridge, Cambridgeshire, CB21 6DG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor :  John An-

d rew C H R IST OPH ER, 

 Miles Stuart CONGREVE, 

 Sarah Joanne BUCKNELL, 

 Francesca DEFLORIAN,  Mark 

PICKWORTH,  Jonathan Stephen 

MASON
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680063940.2

Data de pedido 2016/10/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108430991B 2021/01/05

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D401/14, A61K31/4709, 

A61P25/00, A61P25/06

[54]  Título : CGRP

 Antagonistas do receptor CGRP.

[57]  Resumo : I

CGR P

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/30  Reino Unido

N.º 1519194.3

[21]  N.º : J/004762

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[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 ZL201680047765.8

Data de pedido 2016/09/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 107922412B 2021/02/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/407, 

A61P27/02

[54]  Título : ATX

 Compostos bicíclicos como inibidores ATX.

[57]  Resumo : I

R
1

R
2

Y W m n p q

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/24  União Euro-

peia N.º 15186684.5

[21]  N.º : J/004763

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : HL

 HLSCIENCE Co., LTD

  Endereço : 114-2, 36, Dongsanjae-gil, Bongdam-

-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18329, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[73]  Titular : 

 Lee, Hae-Yeon

  Endereço : 277-17, Cheonggye-ro, Uiwang-si, 

Gyeonggi-do 437-827 Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680072371.8

Data de pedido 2016/08/04 N.º de anún-

cio da concessão CN 108430468B 2020/12/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/366, A61K36/185, 

A61K36/21, A61K36/46

[54]  Título : 

 Método para aliviar a osteoartrite mediante a utili-

zação da composição de extractos de <<achyranthes 

bidentata, eucommia ulmoides e pomegranate>>.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/09  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0175161

[21]  N.º : J/004764

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A B -
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680066323.8

Data de pedido 2016/12/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349948B 2021/02/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D403/12, A61K31/497, 

A61P35/00

[54]  Título : 5- 5- 2- 3- -6-

-1H- -3- -2- S -

 <<5- 5 - 2- 3 -a m i n o p r o p o x y  - 6 -m e t h o-

xyphenyl  -1H-pyrazol-3-ylam ino  pyraz ine-2-

-carbonitrile S  -lactate monohydrate>>.

[57]  R e s u m o  :  C h k 1 / 2

5 - 5 - 2 - 3 - - 6 - -1H-

-3- -2- S -

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/263,908

[21]  N.º : J/004765

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911252238.2

Data de pedido 2019/06/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 111031318B 2020/12/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/176, H04N19/577, 

H04N19/51, H04N19/132, H04N19/42

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação, dispositivo e 

equipamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004766

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911151163.9

Data de pedido 2019/03/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 110809161B 2020/12/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/42 ,  H0 4N19/13, 

H04N19/51, H04N19/176

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de criação de lista de informa-

ções de movimento de candidatos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004767

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911253507.7

Data de pedido 2019/06/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 111064964B 2021/02/26
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/513, H04N19/577, 

H04N19/52

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação, dispositivo e 

equipamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004770

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680065351.8

Data de pedido 2016/11/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349937B 2021/02/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, A61K31/444, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Derivados de <<diaminopyridine>>.

[57]  Resumo : JAK

JA K

[30]  Prioridade : 2015/11/26  União Euro-

peia N.º 15196542.3

[21]  N.º : J/004771

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 WELLSTAT THERAPEUTICS CORPORATION

  Endereço : 14200 Shady Grove Road, Suite 600, 

Rockville, MD 20850 USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D M  David M. SIMPSON, 

D B  Dennis Bryan ZERBY,  Ming LU, 

W  Reid W. VON BORST EL,  

Rui LI, J  Julian READING, S  Stephen 

WOLPE, N  Nureddin AMAN

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810151916.5

Data de pedido 2014/01/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 108250142B 2021/01/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D215/42, C07D215/44, 

C07D401/12, C07D239/94, C07D471/04, C07D213/73, 

C07D213/74, C07D239/42, C07D217/22, C07D217/02, 

C07D233/60, C07D241/44, C07D235/08, C07D241/20, 

C 0 7 D 2 0 9 / 0 8 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 7 0 6 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 7 0 9 , 

A 6 1 K 3 1 / 5 1 7 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 7 4 5 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 3 7 , 

A 61 K 3 1 /4 4 0 2 ,  A 61 K 3 1 /4 4 0 6 ,  A 61 K 3 1 /4 4 0 9, 

A61K31/505, A61K31/47, A61K31/4164, A61K31/498, 

A61K31/404, A61K31/4965, A61P29/00, A61P31/10, 

A61P35/00, A61P31/04

[54]  Título : 

 Compostos de amina com actividade anti-inflamatória, 

antifúngica, antiparasitária e anticâncer.

[57]  Resumo : 

1 2 3

[30]  Prioridade : 2013/02/01  Estados Unidos 

da América N.º 61/759,512

[21]  N.º : J/004773

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , J , Z , 

E , Y H , G , H

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201580013968.0

Data de pedido 2015/03/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 106163503B 2021/02/26
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K9/51, A61K 31/5377, 

A61P35/00, A61K47/34, A61K47/28, A61K47/12, 

A61P35/02

[54]  Título : 

 Nanopartículas terapêuticas que contêm agentes tera-

pêuticos e métodos de produção e utilização dos mes-

mos.

[57]  R e s u m o :  

1- 4 - 4 -

-1- -3 - 4 - 4,6 -

-4- -1,3,5- -2-

[30]  Prioridade : 2014/03/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/953,628

[21]  N.º : J/004774

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 19-48, Yoshino, Matsumoto-shi, 

Nagano 3998710, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680010238.X

Data de pedido 2016/02/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 107207623B 2021/01/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  A61K 38/16 , 

A61P11/02 , A61P11/06, A61P27/02 , A61P37/08, 

C07K14/705, C07K16/18, C12N15/09

[54]  Título : Fc IgE

 Cadeia alfa do receptor de IgE de alta afinidade de Fc 

fusão.

[57]  Resumo : pH

Fc IgE Fc

i IgE ii

IgG1 Fc i i i

SEQ ID NO:2

[30]  P r ior idade : 2015/02/20  Japão

N.º 2015-032231

 2015/12/24  Japão N.º 2015-252231

[21]  N.º : J/004775

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

421

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711467596.6

Data de pedido 2017/12/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108283647B 2021/01/15

[51]  C la s s i f i c aç ão : A61K31/715, A61K31/7032, 

A61K31/7028, A61P25/28, A61P25/00, C07H15/04, 

C07H1/00, C08B37/00

[54]  Título : 

 Composições de ácido manurônico.

[57]  Resumo : 

 

 n 1-9 m 0 1 2 m 0 1

n=1-5

80-95% n=1-3

n=4-7 1.0-3.5

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/12/30  China

N.º PCT/CN2016/113879

[21]  N.º : J/004776

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : L  VILLEMOES, LARS, 

H  PURNHAGEN, HEIKO, P

 EKSTRAND, PER

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880006745.5
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Data de pedido 2018/03/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 110178180B 2020/12/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G10L19/26 , G10L21/038 , 

G10L19/22, G10L19/24

[54]  Título : 

 Integração compatível com reversa de transdutores 

harmónicos para reconstrução de alta frequência de 

sinais de áudio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/475,619

[21]  N.º : J/004779

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 Enedym Inc.

  Endereço : Suite 301A-175 Longwood Rd. S, Ha-

milton, ON L8P 0A1, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680020817.2

Data de pedido 2016/04/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 107534325B 2021/01/01

[51]  Classificação : H02K1/06, H02K1/14, H02K1/24

[54]  Título : 

 Máquina de relutância comutada com enrolamento 

anular.

[57]  Resumo : 

50,000R PM

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/143,282

[21]  N.º : J/004781

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 TAUNS CO., LTD.

  Endereço : 761 1

 761-1 Kamishima Izunokuni-shi, Shizuoka 410-2325, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  SAITO Kenji

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680010102.9

Data de pedido 2016/01/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 107430124B 2021/02/12

[51]  Classificação : C07K16/00

[54]  Título : 

 Método e kit de detecção imunológica de <<mycoplas-

ma pneumoniae>>.

[57]  Resumo : 

P30

[30]  P r ior idade : 2015/01/29  Japão

N.º 2015-015253

[21]  N.º : J/004782

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No.369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780007715.1

Data de pedido 2017/01/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 109071593B 2021/01/15

[51]  Classificação : C07J43/00, C07J31/00, C07J33/00, 

C 07J9/0 0, A61K 31/575, A61K 31/58 , A61P1/16 , 

A61P3/04, A61P3/06, A61P3/10, A61P9/10, A61P13/02

[54]  Título : FXR

 Agonista de FXR derivado de esteróide.

[57]  Resumo : (I)

F X R

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/01/28  China

N.º 201610061293.3

 2016/05/18  China N.º 201610331759.7

[21]  N.º : J/004783

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911270820.1

Data de pedido 2019/12/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 110953097B 2021/01/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  F 0 2M 27/0 2 ,  F 0 2M 27/0 4, 

F02M37/00, B01J27/18

[54]  Título : 

 Dispositivo de redução de emissões de combustível de 

automóveis.

[57]  Resumo : 

S

  Figura : 

[21]  N.º : J/004784

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

[24]  Data de despacho : 2021/04/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 182

C2 901

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201611131978.7

Data de pedido 2016/12/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 108614017B 2021/02/09

[51]  Classificação : G01N27/26

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção do tempo de pro-

trombina.

[57]  Resumo : 

P T

-

-

P T

-

PT

  Figura : 
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Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/002788 2021/04/19

Modificação de 

identidade

Biomedical Solutions Inc. Biomedical Solutions Inc.

J/004397 2021/04/19

Modificação de 

sede

JAPAN TOBACCO INC.

1-1, Toranomon 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo 105-6927, Japan

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Dispositivo de jogo com cálculo de instância única.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2019/11/07  Singapura

N.º 10201910432P

 2 0 2 0 / 0 2 / 2 6  S i n g a p u r a N.º  P C T/

SG2020/050088

[21]  N.º : I/001692

[22]  Data de pedido : 2020/11/06

[71]  Requerente : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : Yasushi Shigeta

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de jogo.

[57]  Resumo : 

2

Protecção de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001691

[22]  Data de pedido : 2020/10/28

[71]  Requerente : 

 WEIKE (S) PTE. LTD.

  Endereço : 3 Kallanq Sector, #05-01/02, Singapo-

re 349278

  Nacionalidade :  Singapuriana

[71]  Requerente : 

 DYNAM JAPAN HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 2-25-1-702 Nishi-Nippori Arakawa-

-Ku, Tokyo 116-0013 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Lay Ngee TAY,  Ki-

miharu SATO
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6

10 2

12

8 80 80

7 80 8

6 12

11 80 3m 80

80 3b 80

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/11/14  Japão

N.º 2019-206359

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001206 2021/04/22 CFPH, LLC 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001590 2021/04/22 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

Protecção de Patente de Utilidade

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/000280

[22]  Data de pedido : 2019/11/11

[71]  Requerente : 

  Endereço : 414 

373 69

[72]  Inventor : , , , , 

[51]  Classificação : C05F9/02

[54]  Título : 
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 Sistema de degradação rápida e reutilização da bio-

massa.

[57]  Resumo : 

pH

  Figura : 

[21]  N.º : U/000299

[22]  Data de pedido : 2020/07/30

[71]  Requerente : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endere ç o : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  DAI, Chaojin

[51]  Classificação : H05K5/00

[54]  Título : 

 Estrutura de casca e equipamentos electrónicos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/11/06  China

N.º 201921951633.5

[21]  N.º : U/000311

[22]  Data de pedido : 2020/09/30

[71]  Requerente : 

 CHONG KIN LONG

  Endereço : C

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : F24F3/16

[54]  Título : 

 Dispositivo inteligente para esterilização e purificação 

do ar.

[57]  Resumo : 

[30]  Pr ior idade : 2020/09/10  China

N.º 202021979241.2

[21]  N.º : U/000312

[22]  Data de pedido : 2020/10/14

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

[51]  Classificação : G09B23/22

[54]  Título : 

 Um sistema de experimento óptico com controlo desli-

zante de movimento de energia e medição de distância 

ultra-sónica.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : U/000313

[22]  Data de pedido : 2020/10/14

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[71]  Requerente : 

  Endereço : 410

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

[51]  Classificação : E01H1/00

[54]  Título : 

 Sistema de purificação do ar da cidade de protecção 

ambiental.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : U/000324

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

[71]  Requerente : 

 CHONG KIN LONG

  Endereço : C

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A61L 9/22

[54]  Título : 

 Dispositivo de esterilização e purificação do ar para 

automóveis de passageiros.

[57]  Resumo : 

/

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/12/21  China

N.º 202023102492.5

[21]  N.º : U/000328

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 668

20M

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : F04F10/02

[54]  Título : 

 Uma bomba de elevação de ar com estrutura de câma-

ra-de-ar dupla.

[57]  Resumo : 

  

  Figura : 
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Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/022572

N/022573

2021 4 21 16

Rectificação (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, 

II Série, de 21 de Abril de 2021)

2015 3 4 9

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 9, II 

Série, de 4 de Março de 2008)

2015 3 4 9

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 9, II 

Série, de 4 de Março de 2015)

N/168701 2021 4 21 16

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 21 de Abril de 2021)

...noz de betel (areca) processada; 

l egumes proces sados ; l egumes 

liofilizados; legumes secos;...

... noz de betel (areca) processada; 

legumes processados ; legumes 

enlatados; legumes liofil izados; 

legumes secos;...

N/171809

N/171814

2021 1 20 3

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 20 de Janeiro de 2021)

Vestuário para desporto equipado 

com músculos artificiais (aparelhos) 

utilizando acionadores pneumáticos; 

vestuário de trabalho equipado 

com músculos artificiais (aparelhos) 

utilizando acionadores pneumáticos; 

vestuário especial para trabalho 

equipado com músculos artificiais 

(aparelhos) utilizando acionadores 

pneumáticos; roupas para desporto 

que suportam músculos para mover 

membros e articulações; vestuário 

especial para trabalho que suportam 

músculos para mover membros e 

articulações; vestuário; calçado; 

vestuário para desporto; calçado 

especial para desporto.

Vestuário para desporto equipado 

com músculos artificiais (aparelhos) 

utilizando acionadores pneumáticos; 

vestuário de trabalho equipado 

com músculos artificiais (aparelhos) 

utilizando acionadores pneumáticos; 

vestuário especial para trabalho 

equipado com músculos artificiais 

(aparelhos) utilizando acionadores 

pneumáticos; roupas para desporto 

que suportam músculos para mover 

membros e articulações; vestuário 

para trabalho que suportam músculos 

para mover membros e articulações; 

vestuário especial para trabalho 

que suportam músculos para mover 

membros e articulações; vestuário; 

calçado; vestuário para desporto; 

calçado especial para desporto.

N/175887

N/175888

N/175889

N/175890

N/175891

2021 1 20 3

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 20 de Janeiro de 2021)

Ma Pak Leung Company, Limited Ma Pak Leung Company, Limited

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/114230

N/114231

N/114232

N/114233

N/114234

N/114235

20 17 2 2 5

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 5, II 

Série, de 2 de Fevereiro de 2017)

79

1 12 B3

79

1 12 B3

B3, 12 FL. Building 1, 79 Yueda 

Alley, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China 310052
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/174834 2020 12 16 51

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 51, II 

Série, de 16 de Dezembro de 2020)

...

...

. . .

...

N/174836 2020 12 16 51

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 51, II 

Série, de 16 de Dezembro de 2020)

...

...

...

...

N/174838 2020 12 16 51

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 51, II 

Série, de 16 de Dezembro de 2020)

...

...

...

...

N/175756

N/175758

N/175766

N/175774

2021 1 20 3

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 20 de Janeiro de 2021)

N/177029 2021 2 17 7

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 7, II 

Série, de 17 de Fevereiro de 2021)

N/179124 2021 4 7 14

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 14, II 

Série, de 7 de Abril de 2021)

. . . , a rneses de segurança para 

cadeiras de veículos.

..., arneses de segurança para cadeiras 

de veículos; guarda-sóis para carrinhos 

de bebé (acessórios para carrinhos), 

capas de chuva para carrinhos de bebé 

(acessórios para carrinhos).

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 29 de Abril de 2021. 

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $549,940.00

(Custo desta publicação $ 549 940,00)
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