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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/176189

[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 : 7

[511]  Produtos : 

 

( )

[540]  Marca : 

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

N.º 2020-082622

[210]  N.º : N/176192

[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

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

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

N.º 2020-082622

[210]  N.º : N/176193

[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 : 20

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

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

N.º 2020-082622

[210]  N.º : N/176194

[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 : 35

[511]  Serviços : 
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携

[ ]

 

[540]  Marca : 

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

N.º 2020-082622

[210]  N.º : N/176195

[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 : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/07/15  Japão

N.º 2020-087739
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[210]  N.º : N/176196

[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 : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

 

I T

[540]  Marca : 

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

N.º 2020-082622

[210]  N.º : N/177345

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos 3D; óculos inteligentes; óculos 

de realidade virtual; óculos de maquilhagem; binócu-

los; lupas (ótica); lentes para óculos; estojos, cordões e 

correntes, armações e vidros para os produtos acima 

mencionados; capacetes de realidade virtual; caixas, 

capas a sacos para o transporte de telefones, telefones 

móveis, computadores [smartphones] e de aparelhos e 

instrumentos de telecomunicação; caixas, estojos, ca-

pas e sacos para o transporte de tabletes eletrónicas e 

de aparelhos e instrumentos informáticos; caixas, esto-

jos e sacos para o transporte de aparelhos eletrónicos; 

pen drives USB; elementos gráficos descarregáveis; 

toques descarregáveis; acessórios para telefones mó-

veis, computadores [smartphones], tabletes eletrónicas 

e para computadores portáteis; postes para autofotos 

(monópodes manuais); dispositivos móveis e disposi-

tivos de comunicação com ou sem fios para facilitar a 

comunicação, assistentes pessoais digitais; aparelhos e 

dispositivos de reconhecimento facial; aparelhos e dis-

positivos de deteção do rosto; dispositivos para criar 

imagens digitais, animação e efeitos especiais na área 

da cosmética, da beleza, dos cuidados da pele e da 

moda; robots humanoides com inteligência artificial; 

dispositivos eletrónicos e informáticos anti-roubo, de 

desenho e de autenticação; software e aplicações de 

software para aparelhos eletrónicos e dispositivos mó-

veis portáteis, nomeadamente computadores pessoais, 

computadores portáteis, telefones portáteis, computa-

dores [smartphones] e tabletes eletrónicas; software e 

aparelhos de simulação nomeadamente para avaliar o 

estado da pele, cartografar o rosto, cartografar a pele 

(face-mapping), elaborar simulações de aplicação de 

maquilhagem ou simulações de maquilhagens, anali-

sar e registar o estado da pele, utilizar em relação com 

os cuidados do rosto e no domínio cosmético; disposi-

tivos para avaliar e visualizar informações relativas às 

recomendações personalizadas em matéria de moda, 

de cuidados da pele, de maquilhagem, de perfumaria e 

de beleza; dispositivos que permitem o acesso a infor-

mações numa rede global de computadores; software 

descarregável a partir da Internet; software descar-

regável na forma de uma aplicação móvel; webcasts e 

podcasts; software de mensagens e de correio eletró-

nico; software para o acesso, a navegação e a pesquisa 

nas bases de dados em linha; carregadores de pilhas e 
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de baterias; carregadores para telefones móveis, para 

computadores [smartphones], para aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicação, para aparelhos e ins-

trumentos informáticos e para aparelhos eletrónicos; 

sinais luminosos ou mecânicos; sinalização luminosa 

ou mecânica; indicadores digitais; aparelhos e instru-

mentos científicos; aparelhos e instrumentos para a 

educação e para o ensino; software de aprendizagem 

em linha para a educação e formação; meios de gra-

vação gravados com programas de computador para 

material pedagógico; relógios de pulso inteligentes, 

sensores de atividade vestíveis; computadores [smart-

phones]; aparelhos para a transmissão do som e das 

imagens; telescópios; altímetros; aparelhos para GPS 

(sistemas de posicionamento universal); conteúdo digi-

tal fornecido via Internet, meios de gravação vídeos e 

sonoros, incluindo podcasts; podcasts, descarregáveis; 

publicações eletrónicas descarregáveis fornecidas em 

linha, publicações impressas e de leitura eletrónica, 

blogs, partilha ou outro meio de transmissão de mídias 

eletrónicas ou de informações via Internet ou outras 

redes de comunicação; publicações eletrónicas des-

carregáveis fornecidas em linha pelo intermediário de 

bases de dados ou da Internet (incluindo sites Web); 

software e aplicações de software para aparelhos ele-

trónicos e aparelhos móveis de bolso permitindo expe-

rimentar artigos de moda, nomeadamente vestuário, 

penteados, sapatos, malas, bijutaria, relógios de pulso, 

óculos e óculos de sol e produzir simulações de fatos; 

hologramas, fatos e acessórios virtuais utilizados nos 

jogos de vídeo, nomeadamente nos jogos de realidade 

virtual.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/15  França

N.º 204712514

[210]  N.º : N/177353

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

[730]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos 3D; óculos inteligentes; óculos 

de realidade virtual; óculos de maquilhagem; binócu-

los; lupas (ótica); lentes para óculos; estojos, cordões e 

correntes, armações e vidros para os produtos acima 

mencionados; capacetes de realidade virtual; caixas, 

capas a sacos para o transporte de telefones, telefones 

móveis, computadores [smartphones] e de aparelhos e 

instrumentos de telecomunicação; caixas, estojos, ca-

pas e sacos para o transporte de tabletes eletrónicas e 

de aparelhos e instrumentos informáticos; caixas, esto-

jos e sacos para o transporte de aparelhos eletrónicos; 

pen drives USB; elementos gráficos descarregáveis; 

toques descarregáveis; acessórios para telefones mó-

veis, computadores [smartphones], tabletes eletrónicas 

e para computadores portáteis; postes para autofotos 

(monópodes manuais); dispositivos móveis e disposi-

tivos de comunicação com ou sem fios para facilitar a 

comunicação, assistentes pessoais digitais; aparelhos e 

dispositivos de reconhecimento facial; aparelhos e dis-

positivos de deteção do rosto; dispositivos para criar 

imagens digitais, animação e efeitos especiais na área 

da cosmética, da beleza, dos cuidados da pele e da 

moda; robots humanoides com inteligência artificial; 

dispositivos eletrónicos e informáticos anti-roubo, de 

desenho e de autenticação; software e aplicações de 

software para aparelhos eletrónicos e dispositivos mó-

veis portáteis, nomeadamente computadores pessoais, 

computadores portáteis, telefones portáteis, computa-

dores [smartphones] e tabletes eletrónicas; software e 

aparelhos de simulação nomeadamente para avaliar o 

estado da pele, cartografar o rosto, cartografar a pele 

(face-mapping), elaborar simulações de aplicação de 

maquilhagem ou simulações de maquilhagens, anali-

sar e registar o estado da pele, utilizar em relação com 

os cuidados do rosto e no domínio cosmético; disposi-

tivos para avaliar e visualizar informações relativas às 

recomendações personalizadas em matéria de moda, 

de cuidados da pele, de maquilhagem, de perfumaria e 

de beleza; dispositivos que permitem o acesso a infor-

mações numa rede global de computadores; software 

descarregável a partir da Internet; software descar-

regável na forma de uma aplicação móvel; webcasts e 

podcasts; software de mensagens e de correio eletró-

nico; software para o acesso, a navegação e a pesquisa 

nas bases de dados em linha; carregadores de pilhas e 

de baterias; carregadores para telefones móveis, para 

computadores [smartphones], para aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicação, para aparelhos e ins-

trumentos informáticos e para aparelhos eletrónicos; 

sinais luminosos ou mecânicos; sinalização luminosa 

ou mecânica; indicadores digitais; aparelhos e instru-

mentos científicos; aparelhos e instrumentos para a 

educação e para o ensino; software de aprendizagem 
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em linha para a educação e formação; meios de gra-

vação gravados com programas de computador para 

material pedagógico; relógios de pulso inteligentes, 

sensores de atividade vestíveis; computadores [smart-

phones]; aparelhos para a transmissão do som e das 

imagens; telescópios; altímetros; aparelhos para GPS 

(sistemas de posicionamento universal); conteúdo digi-

tal fornecido via Internet, meios de gravação vídeos e 

sonoros, incluindo podcasts; podcasts, descarregáveis; 

publicações eletrónicas descarregáveis fornecidas em 

linha, publicações impressas e de leitura eletrónica, 

blogs, partilha ou outro meio de transmissão de mídias 

eletrónicas ou de informações via Internet ou outras 

redes de comunicação; publicações eletrónicas des-

carregáveis fornecidas em linha pelo intermediário de 

bases de dados ou da Internet (incluindo sites Web); 

software e aplicações de software para aparelhos ele-

trónicos e aparelhos móveis de bolso permitindo expe-

rimentar artigos de moda, nomeadamente vestuário, 

penteados, sapatos, malas, bijutaria, relógios de pulso, 

óculos e óculos de sol e produzir simulações de fatos; 

hologramas, fatos e acessórios virtuais utilizados nos 

jogos de vídeo, nomeadamente nos jogos de realidade 

virtual.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14  França

N.º 4712268

[210]  N.º : N/177521

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

[730]  Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

  Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máscaras para fins de protecção; más-

caras de protecção facial; máscaras de protecção para 

o rosto; máscaras de protecção; máscaras (de protec-

ção); máscaras para protecção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/24  União Euro-

peia N.º 018343034

[210]  N.º : N/177522

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

[730]  Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

  Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras de protecção para o rosto 

(para uso médico); máscaras faciais de protecção con-

tra infecções virais; máscaras higiénicas para fins de 

isolamento de vírus; máscaras de protecção facial para 

uso médico; máscaras de protecção para a boca para 

uso médico; máscaras de protecção para o nariz para 

uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/24  União Euro-

peia N.º 018343034

[210]  N.º : N/177949

[220]  Data de pedido : 2021/01/08

[730]  Requerente : PAION UK Limited

  Endereço : Unit D1, Brookmount Court, Kirkwood 

Road, Cambridge CB4 2QH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Sedativos, anestésicos, soníferos (so-

poríferos), ansiolíticos, relaxantes musculares, anti-

convulsivos e analgésicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178064

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

[730]  Requerente : Ecolab USA Inc.

  Endereço : 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 

55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de consultoria no campo da 

limpeza abrangente, desinfecção, sanitização e eli-

minação de pragas em edifícios, hotéis, restaurantes, 

fornecedores de serviços alimentares, mercearias, 

espaços de aluguer para férias, propriedades de uso a 
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tempo parcial ( timeshare ), clubes privados, reta-

lhistas, cozinhas, salas de jantar, áreas de manusea-

mento e processamento de alimentos, casas de banho, 

elevadores, superfícies, utensílios de cozinha, louça de 

refeições, equipamento e material de restauração, e 

roupa de cama para as indústrias de serviços alimen-

tares e de alojamento; serviços de consultoria no do-

mínio do controlo de pragas em edifícios e instalações 

comerciais; serviços de consultoria no domínio da ma-

nutenção de piscina e spa; instalação de ambientadores 

e doseadores de neutralizadores de odores; instalação, 

manutenção e reparação de equipamento de limpeza 

no local e sistemas automatizados de limpeza na indús-

tria alimentar e de bebidas; instalação, manutenção e 

reparação de equipamento de cozinha comercial; ins-

talação, manutenção e reparação de máquinas de lavar 

loiça, equipamento de lavandaria, doseadores para 

limpeza, desinfecção, e preparações de sanitização, 

sistemas de filtração de água, e sistemas de tratamen-

to de água de piscina e spa; instalação, manutenção e 

reparação de armadilhas para insectos e roedores e es-

tações de isco; instalação, manutenção e reparação de 

equipamento de tratamento e filtração de água e siste-

mas de controlo para analisar a utilização e tratamen-

to da água; aluguer de equipamento de manutenção de 

pavimentos; aluguer de equipamento de limpeza para 

piscina e spas; serviços de controlo de pragas, excepto 

para a agricultura, aquacultura, horticultura, e silvi-

cultura; serviços de controlo de térmitas, excepto para 

a agricultura, aquacultura, horticultura, e silvicultura; 

serviços de manutenção e limpeza de piscina e spa; 

aluguer de máquinas de lavar louça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178067

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

[730]  Requerente : BIGO TECHNOLOGY PTE. 

LTD.

  Endereço : 30 Pasir Panjang Road, #15-31A, Ma-

pletree Business City, Singapore 117440

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178068

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

[730]  Requerente : BIGO TECHNOLOGY PTE. 

LTD.

  Endereço : 30 Pasir Panjang Road, #15-31A, Ma-

pletree Business City, Singapore 117440

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  S er v iç o s : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178318

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

[730]  Requerente : Kronos Technology Systems Li-

mited Partnership

  Endereço : 900 Chelmsford Street, Lowell, Mas-

sachusetts 01851, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Terminal de entrada de dados de se-

gurança com hardware e software de reconhecimento 

facial.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,989

[210]  N.º : N/178363

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : Pan Pacific International Hol-

dings Corporation
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  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

(destinados a terceiros, de diversos produtos (excepto 

o seu transporte), permitindo ao consumidor vê-los 

ou comprá-los comodamente); publicidade; gestão de 

negócios comerciais; administração de negócios; tra-

balhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178364

[220]  Data de pedido : 2021/01/20

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

(destinados a terceiros, de diversos produtos (excepto 

o seu transporte), permitindo ao consumidor vê-los 

ou comprá-los comodamente); publicidade; gestão de 

negócios comerciais; administração de negócios; tra-

balhos de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178365

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

A 12 1207

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178366

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 21

A 12 1207

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178625

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

[730]  Requerente : GAP (ITM) Inc.

  Endereço : 2 Folsom Street, San Francisco, Cali-

fornia 94105, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

os serviços relacionados com elaboração de publicida-

de, exploração ou direção de uma empresa comercial, 

direção dos negócios ou das funções comerciais de 

uma empresa industrial ou comercial.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178626

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

[730]  Requerente : CJ Corporation

  Endereço : 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Cinemas; cinemas que proporcionam 

efeitos de audiência de filmes, tais como vento, cheiro, 

pulverização de água, movimento, vibração, fumo, 

borbulhação, raios laser, ou clarões [flashes]; produção 

de programas de televisão; produção e distribuição de 

programas de rádio e televisão; oferta de filmes e pro-

gramas de televisão não descarregáveis via um serviço 

de vídeo-a-pedido; apresentações de cinema de rea-

lidade virtual; produção e distribuição de gravações 

áudio; disponibilização de música na internet, não 

descarregável; apresentação de espectáculos ao vivo; 

apresentação de espectáculos musicais; serviços de 

promotor, nomeadamente organização de espectáculos 

ao vivo; serviços de produção de animação; entrete-

nimento na na forma de actuações ao vivo em palco 

na forma de peças de teatro e concertos; organização 

e realização de espectáculos e actuações culturais; 

distribuição de filmes cinematográficos; serviços de 

entretenimento, nomeadamente planeamento e reali-

zação de uma série de festivais de cinema; produção 

de filmes; estúdios cinematográficos; aluguer de cine-

-filmes; publicação e edição de material impresso; clu-

bes nocturnos; gravação de vídeo; serviços de reporta-

gens de informação; tratar de reservas de bilhetes para 

filmes; tratar de reservas de bilhetes para espectáculos 

e outros eventos de entretenimento; organização e 

realização de exposições para fins de entretenimento, 

culturais ou educativos; prestação de informações e 

dados relativos a filmes; serviços de jogos; serviços de 

parques de diversões e parques temáticos; fotografia; 

exploração e operação de instalações de diversão; 

disponibilização de instalações de diversão, nomeada-

mente salas de cinema, máquinas de jogos de arcada, 

divertimento; passeios de parque (parque de diversão), 

máquinas de jogos de montar com efeitos especiais; 

disponibilização de instalações para filmes, espectácu-

los, peças de teatro, música ou formação educacional; 

exploração de instalações desportivas; organização 

de festas [divertimento]; formação em representação, 

canto e dança; serviços de reserva e marcação de 

bilhetes para entretenimento, eventos desportivos e 

culturais; serviços de agência de compra de bilhetes, 

nomeadamente compra de bilhetes para eventos de 

entretenimento para terceiros com fins comerciais; 

exibição de filmes em cinemas; serviços de educação, 

nomeadamente educação artística na forma de aulas 

nos campos da arte, música, dança, teatro; organização 

e realização de convenções no domínio dos festivais, 

jogos, eventos culturais, representação; serviços de en-

tretenimento na forma de apresentação de serviços de 

audição de canto ao vivo; organização de concursos no 

domínio da educação ou do entretenimento; serviços 

de salão de karaoke; disponibilização de música digital 

através de dispositivos móveis; organização de eventos 

e actividades culturais; organização de concursos de 

beleza; publicação de livros, revistas; disponibilização 

de um jogo de computador on-line através da internet 

no domínio da interpretação de papéis, desporto, es-

tratégia (não descarregáveis); reportagens fotográficas; 

educação e formação vocacional de estética; produção 

de espectáculos ao vivo; serviços de jogos na inter-

net; prestação de informações sobre entretenimento 

através de um sítio na internet; instrução na prática 

musical; aluguer de gravações áudio via internet; dis-

ponibilização de publicações eletrónicas em linha, não 

descarregáveis; aluguer de cenários de espetáculos; 

fornecimento de programas de entretenimento multi-

média por televisão, banda larga, sem fios e serviços 

em linha; composição de canções; empréstimo de li-

vros e outras publicações; oferta de cursos de ensino 

de línguas; organização de concursos de audição de 

cantores; aulas de culinária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, azul, amarelo torra-

do e vermelho alaranjado - tal como exemplar de marca.

[210]  N.º : N/178632

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.
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  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para vacinas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178633

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para vacinas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178871

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

[730]  Requerente : UMG Recordings, Inc.

  Endereço : 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 

California, 90404, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e promoção de artistas, 

celebridades, influenciadores e formadores de opinião, 

bem como concertos, festivais e outros eventos de 

entretenimento, desportivos, culturais, educacionais, 

artísticos, ao vivo e especiais; serviços de loja de venda 

a retalho em linha nos domínios da música e do en-

tretenimento; serviços de loja de venda a retalho com 

ingressos para concertos, festivais e outros eventos de 

entretenimento, desportivos, culturais, educacionais, 

artísticos, ao vivo e especiais; serviços de contabili-

dade e fornecimento de funções de escritório relacio-

nados com a reserva, emissão e venda de bilhetes de 

entrada; serviços de publicidade e promoção e serviços 

de consultoria relacionados com os mesmos; organi-

zação e direção de feiras e exposições com fins comer-

ciais e publicitários; organização e direção de exposi-

ções de feiras comerciais nos domínios da música e do 

entretenimento; serviços de consultoria de imagens de 

marca; serviços de consultoria e informações de ne-

gócios; serviços de gestão de negócios e consultadoria 

de negócios no domínio da aquisição de contratos de 

compra e venda de conteúdo de propriedade intelectu-

al de entretenimento; pesquisa de marketing na ótica 

do utilizador; marketing e promoção de oportunida-

des de negócios para artistas, celebridades e outros 

influenciadores e formadores de opinião; consultoria 

de gestão de negócios relacionada com questões de 

estratégia, marketing, produção, pessoal e venda a re-

talho; serviços de consultoria de marketing comercial; 

serviços informatizados de encomenda em linha nos 

domínios da música e do entretenimento; realização 

de exposição comercial em linha, nos domínios da 

música e do entretenimento; serviços de consultadoria 

no domínio da administração comercial do licencia-

mento de produtos e serviços de terceiros; conceção 

de materiais publicitários para terceiros; conceção 

de publicidade na internet; serviços de distribuição 

de venda comercial nos domínios da música e do en-

tretenimento; consultoria de marketing; serviços de 

marketing sob a forma de serviços de redes comerciais 

para artistas, celebridades e outros influenciadores e 

formadores de opinião com proprietários de marcas; 

serviços comerciais de música e entretenimento, espe-

cificamente consultoria comercial, gestão comercial e 

fornecimento de informações nos domínios da música 

e do entretenimento; organização de promoções uti-

lizando meios audiovisuais; preparação de exibições 

audiovisuais para publicidade musical; preparação de 

apresentações audiovisuais para uso em publicidade; 

promoção e direção de feiras comerciais nos domínios 

da música e do entretenimento; promoção de produtos 

e serviços de terceiros através da obtenção de patro-

cinadores para associar os seus produtos e serviços 

a concertos, eventos, artistas, celebridades e outros 

influenciadores e formadores de opinião; promoção 

de produtos e serviços de terceiros através da prepa-

ração e colocação de anúncios em revistas eletrónicas 

acedidas através de uma rede informática mundial; 

publicidade promocional de produtos e serviços de ter-

ceiros através de acordos de patrocínio e contratos de 

licença relacionados com concertos, eventos, artistas, 

celebridades e outros influenciadores e formadores de 

opinião; fornecimento de serviços de publicidade, ma-

rketing e promoção, nomeadamente desenvolvimento 

de campanhas publicitárias para televisão, filme, im-

prensa, rádio, outdoors, publicidade em telemóveis 

e publicidade em linha; fornecimento de serviços de 

consultoria no domínio da facilitação do planeamento, 
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compra e venda de meios de comunicação social; for-

necimento de informações sobre produtos de consumo 

sobre produtos e serviços de terceiros através de uma 

rede informática mundial; fornecimento de consultoria 

de marketing nos domínios das redes sociais e influen-

ciadores digitais; fornecimento de críticas em linha de 

produtos e serviços oferecidos nos domínios da música 

e do entretenimento para fins comerciais; administra-

ção de publicações e gestão de publicações, nomea-

damente gestão comercial de direitos de propriedade 

intelectual através de organizações de desempenho de 

direitos; estratégia de meios de comunicação social e 

consultoria de marketing focados em ajudar os clien-

tes a criar e estender as suas estratégias de produto e 

marca, criando soluções de marketing atraentes; ser-

viços de agência de talentos sob a forma de gestão de 

artistas, celebridades e outros influenciadores e forma-

dores de opinião; gestão comercial de viagens, ou seja, 

gestão comercial de viagens para artistas, celebridades 

e outros formadores de opinião e influenciadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178872

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

[730]  Requerente : UMG Recordings, Inc.

  Endereço : 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 

California, 90404, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de divertimento e de editoras 

discográficas sob a forma de serviços de gravação, pro-

dução e pós-produção no domínio da música; serviços 

de estúdio de gravação; produção de discos; serviços 

de gravações originais; mixagem de som; serviços de 

edição de música; produção de gravações de som e 

imagem em suportes de som e imagem; edição e grava-

ção de sons e imagens; serviços de agência de ingres-

sos para concertos, festivais e outros eventos de entre-

tenimento, desportivos, culturais, educacionais, artís-

ticos, ao vivo e especiais; serviços de entretenimento, 

especificamente organização e direção de concertos, 

festivais e outros eventos de entretenimento, despor-

tivos, culturais, educacionais, artísticos, ao vivo e es-

peciais; produção de programas de televisão e rádio; 

distribuição de programas de televisão e rádio para 

terceiros; fornecimento de entretenimento em linha, 

nomeadamente, fornecimento de gravações de som e 

vídeo não descarregáveis nos domínios da música e do 

entretenimento; serviços de entretenimento, nomeada-

mente, fornecimento em linha de gravações musicais 

e de vídeo pré-gravadas e não descarregáveis através 

de uma rede informática mundial; clubes de fãs; de-

senvolvimento e divulgação de materiais educativos de 

terceiros nos domínios da música e do entretenimento; 

produção e distribuição de entretenimento de rádio; 

produção de filmes e vídeos; produção de filmes cine-

matográficos; distribuição de filmes cinematográficos; 

distribuição de programas de televisão; entretenimen-

to sob a forma de programas de televisão contínuos 

nos domínios da música e do entretenimento; entre-

tenimento, especificamente um programa contínuo 

de música e entretenimento distribuído por meios de 

televisão, satélite, áudio e vídeo; publicação de livros 

e revistas; divertimento sob a forma de programas de 

rádio contínuos no domínio da música e do diverti-

mento; entretenimento sob a forma de concertos ao 

vivo e representações de artistas, celebridades e outros 

influenciadores e formadores de opinião; serviços de 

entretenimento, especificamente apresentações pesso-

ais de artistas, celebridades e outros influenciadores e 

formadores de opinião; serviços de entretenimento sob 

a forma de espetáculos ao vivo prestados por artistas, 

celebridades e outros influenciadores e formadores 

de opinião através da televisão, rádio e gravações de 

áudio e vídeo; serviços de entretenimento, especifica-

mente representações de artistas, celebridades e ou-

tros influenciadores e formadores de opinião, reprodu-

zidos ao vivo e gravados para distribuição futura; ser-

viços educativos e de entretenimento, especificamente 

produção e apresentação de programas de televisão, 

eventos desportivos, desfiles de moda, programas de 

jogos, programas de música, programas de prémios e 

espetáculos de comédia para audiências ao vivo, todos 

transmitidos ao vivo ou gravados para transmissão 

posterior; serviços de entretenimento, especificamen-

te, fornecimento de um sítio web com apresentações 

musicais e de entretenimento não descarregáveis, 

vídeos, videoclipes relacionados com os mesmos, fo-

tografias e outros materiais multimédia com música e 

entretenimento; serviços de entretenimento, especifi-

camente, fornecimento de críticas em linha de música 

e entretenimento; serviços de entretenimento, especi-

ficamente fornecimento de música e entretenimento 

pré-gravados e não descarregáveis, informações no do-

mínio da música e do entretenimento e comentários e 

artigos sobre música e entretenimento, tudo em linha 
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através de uma rede informática mundial; serviços 

de entretenimento, especificamente apresentações ao 

vivo, na televisão e em filmes de artistas, celebridades 

e outros influenciadores e formadores de opinião; ser-

viços de divertimento, especificamente, organização e 

realização de exposições no domínio da música e do 

entretenimento; organização de exposições para fins 

de entretenimento com música e entretenimento; pu-

blicação de revistas da web.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178886

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

[730]  Requerente : 

 WU SOK LAN

  Endereço : 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/178900

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

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massas alimentares e noodles; tapioca e sagú; 

farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastela-

ria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros 

produtos em gelo comestíveis; açúcar, mel e xarope 

de melaço; levedura e fermento em pó; sal, temperos, 

especiarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e ou-

tros condimentos; gelo [água congelada]; almoços na 

lancheira compostos por arroz, com adição de carne, 

peixe ou vegetais; pratos preparados de arroz; sushi.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178905

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

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e ad-

ministração de negócios comerciais; trabalhos de es-

critório; serviços de loja de venda a retalho (destinados 

a terceiros, de diversos produtos (excepto o seu trans-

porte), permitindo ao consumidor vê-los ou comprá-

-los comodamente).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178934

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 
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eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

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

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais na internet 

para terceiros; compilação e sistematização de infor-

mações em bases de dados; serviços administrativos 

relacionados com desalfandegamento; serviços de se-

cretariado e de escritório; serviços de leilões com lici-

tações e contra-licitações; gestão de centros de chama-

das telefónicas para terceiros; aluguer de stands de 

vendas; organização de assinaturas de pacotes de mul-

timédia; organização de assinaturas de canais de tele-

visão; organização de assinaturas de serviços de tele-

comunicações para terceiros; serviços de loja retalhis-

ta para sistemas de cinema em casa; serviços de loja 

retalhista de aplicações de software descarregáveis 

para gestão de bases de dados; serviços de loja reta-

lhista de terminais over the top  (OTT); serviços de 

loja retalhista de descodificadores over the top  

(OTT); serviços de loja retalhista de aparelhos para 

registo, transmissão, processamento e reprodução de 

som, imagens ou dados; serviços de loja retalhista de 

software para transmissão e difusão de conteúdos de 

áudio, vídeo e multimédia; serviços de loja retalhista 

de CDs; serviços de loja retalhista de DVDs; serviços 

retalhistas em linha de música digital descarregável a 

partir da internet; serviços retalhistas em linha para 

tons de toque de chamada descarregáveis; serviços de 

loja retalhista de ficheiros de música descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de gravações de vídeo des-

carregáveis com música; serviços de loja retalhista de 

ficheiros multimédia descarregáveis; serviços de loja 

retalhista com gravações de vídeo não musicais pré-

-gravadas; serviços de loja retalhista de gravações de 

som e imagem; serviços de loja retalhista de ficheiros 

de vídeo descarregáveis; administração de programas 

de fidelidade do consumidor; promoção de vendas 

através de programas de fidelização de clientes; orga-

nização de programas de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários; promo-

ção de produtos e serviços de terceiros através de um 

sistema de cartão de recompensas de fidelidade; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

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

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

doria comercial relacionada com análise de cadeias lo-

gísticas e detecção de contrafacções; organização de 

eventos com fins comerciais, promocionais e publicitá-

rios; processamento administrativo de serviços de en-

trega de mercadorias; inventário de mercadorias; pes-

quisas de consumo; serviços de agência de importação-

-exportação; leilões prestados na internet; serviços re-

talhistas e grossistas através de um centro comercial 

abrangente prestados através da Internet; fornecimen-

to de informações sobre negócios comerciais e serviços 

de agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação; fornecimento de informações ao con-

sumidor relacionadas com produtos e serviços; admi-

nistração de programas de prémios de incentivos para 

promover a venda de produtos e serviços de terceiros; 

serviços de contratação, recrutamento de pessoal, 

agências de emprego, ocupação de cargos e serviços 

inerentes a redes de carreiras; fornecimento de infor-

mações de emprego; promoção de produtos e serviços 

de terceiros através da distribuição de cupões; serviços 

de agência de compra relacionados com bilhetes; for-

necimento de informações sobre comércio exterior; 

publicidade; serviços retalhistas fornecidos por lojas 

de conveniência; serviços retalhistas prestados por hi-

permercados; serviços retalhistas prestados por super-

mercados; serviços de leilão; serviços de loja retalhista 

de frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; ser-

viços de loja retalhista de produtos transformados à 

base de cereais; serviços de loja retalhista de bebidas 

de frutos e sumos de frutos; serviços de loja retalhista 

de confeitaria; serviços de loja retalhista de alimentos 

à base de ovos processados; serviços de loja retalhista 

de ovos comestíveis; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-
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talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos; 

serviços de loja retalhista de farinha para alimentos; 

serviços de loja retalhista de maltose para uso alimen-

tar; serviços de loja retalhista de frutose para uso ali-

mentar; serviços de loja retalhista de sal comestível; 

serviços de loja retalhista de óleos e gorduras comestí-

veis; serviços de loja retalhista de carne; serviços de 

loja retalhista de fruta fresca; serviços de loja retalhis-

ta de legumes frescos; serviços de loja retalhista de al-

gas marinhas frescas; serviços de loja retalhista de 

produtos lácteos; serviços de loja retalhista de produ-

tos à base de carne processada; serviços de loja reta-

lhista de molho de soja; serviços de loja retalhista de 

pasta de feijão de soja (doenjang); serviços de loja re-

talhista de pasta de pimenta picante fermentada (go-

chujang); serviços de loja retalhista de chá; serviços de 

loja retalhista de bebidas à base de chá; serviços de 

loja retalhista de produtos de legumes transformados; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de sumos 

de legumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de café; 

serviços de loja retalhista de produtos processados de 

algas marinhas; serviços de loja retalhista de especia-

rias; serviços de loja retalhista de temperos químicos; 

serviços de loja retalhista de móveis; serviços de loja 

retalhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-

-moedas; serviços de loja retalhista de vestuário; servi-

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

lhista de livros; serviços de loja retalhista de utensílios 

de limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; ser-

viços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; ser-

viços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

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

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

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis; 

serviços de agência para compra de cupões móveis 

descarregáveis; serviços de agência de compra de 

cupões impressos; colocação de pedidos de encomenda 

de produtos para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006843

[210]  N.º : N/178938

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

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

viços de redes sociais em linha acessíveis por meio de 

aplicações móveis descarregáveis; serviços jurídicos; 

gestão de direitos de propriedade intelectual; serviços 

de cuidador com vista à satisfação das necessidades de 

pessoas; serviços de consultoria personalizada sobre 

moda; aluguer de vestuário; serviços funerários; ser-

viços funerários para animais de estimação; serviços 

de trabalho doméstico para terceiros; prestação de 

serviços de assistência a pessoas com deficiência; ser-

viços de detective; serviços de guarda; fornecimento 

de informações sobre casamentos; organização de ce-

rimónias de casamento; fornecimento de informações 

através de sítios web interactivos em linha no domínio 

dos encontros sociais e para facilitar a apresentação de 

pessoas e o desenvolvimento de relações e amizades; 

fornecimento de instalações para cerimónias de casa-

mento; serviços de capela para casamentos; consulta-

doria relacionada com adivinhação do futuro; serviços 

de companhia ao domicílio de animais de estimação; 

consultoria no domínio das relações pessoais; serviços 

de execução de recados ( running errands ) para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0018081

[210]  N.º : N/178940

[220]  Data de pedido : 2021/02/02
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[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

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

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais na internet 

para terceiros; compilação e sistematização de infor-

mações em bases de dados; serviços administrativos 

relacionados com desalfandegamento; serviços de se-

cretariado e de escritório; serviços de leilões com lici-

tações e contra-licitações; gestão de centros de chama-

das telefónicas para terceiros; aluguer de stands de 

vendas; organização de assinaturas de pacotes de mul-

timédia; organização de assinaturas de canais de tele-

visão; organização de assinaturas de serviços de tele-

comunicações para terceiros; serviços de loja retalhis-

ta para sistemas de cinema em casa; serviços de loja 

retalhista de aplicações de software descarregáveis 

para gestão de bases de dados; serviços de loja reta-

lhista de terminais over the top  (OTT); serviços de 

loja retalhista de descodificadores over the top  

(OTT); serviços de loja retalhista de aparelhos para 

registo, transmissão, processamento e reprodução de 

som, imagens ou dados; serviços de loja retalhista de 

software para transmissão e difusão de conteúdos de 

áudio, vídeo e multimédia; serviços de loja retalhista 

de CDs; serviços de loja retalhista de DVDs; serviços 

retalhistas em linha de música digital descarregável a 

partir da internet; serviços retalhistas em linha para 

tons de toque de chamada descarregáveis; serviços de 

loja retalhista de ficheiros de música descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de gravações de vídeo des-

carregáveis com música; serviços de loja retalhista de 

ficheiros multimédia descarregáveis; serviços de loja 

retalhista com gravações de vídeo não musicais pré-

-gravadas; serviços de loja retalhista de gravações de 

som e imagem; serviços de loja retalhista de ficheiros 

de vídeo descarregáveis; administração de programas 

de fidelidade do consumidor; promoção de vendas 

através de programas de fidelização de clientes; orga-

nização de programas de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários; promo-

ção de produtos e serviços de terceiros através de um 

sistema de cartão de recompensas de fidelidade; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

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

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

doria comercial relacionada com análise de cadeias lo-

gísticas e detecção de contrafacções; organização de 

eventos com fins comerciais, promocionais e publicitá-

rios; processamento administrativo de serviços de en-

trega de mercadorias; inventário de mercadorias; pes-

quisas de consumo; serviços de agência de importação-

-exportação; leilões prestados na internet; serviços re-

talhistas e grossistas através de um centro comercial 

abrangente prestados através da Internet; fornecimen-

to de informações sobre negócios comerciais e serviços 

de agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação; fornecimento de informações ao con-

sumidor relacionadas com produtos e serviços; admi-

nistração de programas de prémios de incentivos para 

promover a venda de produtos e serviços de terceiros; 

serviços de contratação, recrutamento de pessoal, 

agências de emprego, ocupação de cargos e serviços 

inerentes a redes de carreiras; fornecimento de infor-

mações de emprego; promoção de produtos e serviços 

de terceiros através da distribuição de cupões; serviços 

de agência de compra relacionados com bilhetes; for-

necimento de informações sobre comércio exterior; 

publicidade; serviços retalhistas fornecidos por lojas 

de conveniência; serviços retalhistas prestados por hi-

permercados; serviços retalhistas prestados por super-
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mercados; serviços de leilão; serviços de loja retalhista 

de frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; ser-

viços de loja retalhista de produtos transformados à 

base de cereais; serviços de loja retalhista de bebidas 

de frutos e sumos de frutos; serviços de loja retalhista 

de confeitaria; serviços de loja retalhista de alimentos 

à base de ovos processados; serviços de loja retalhista 

de ovos comestíveis; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos; 

serviços de loja retalhista de farinha para alimentos; 

serviços de loja retalhista de maltose para uso alimen-

tar; serviços de loja retalhista de frutose para uso ali-

mentar; serviços de loja retalhista de sal comestível; 

serviços de loja retalhista de óleos e gorduras comestí-

veis; serviços de loja retalhista de carne; serviços de 

loja retalhista de fruta fresca; serviços de loja retalhis-

ta de legumes frescos; serviços de loja retalhista de al-

gas marinhas frescas; serviços de loja retalhista de 

produtos lácteos; serviços de loja retalhista de produ-

tos à base de carne processada; serviços de loja reta-

lhista de molho de soja; serviços de loja retalhista de 

pasta de feijão de soja (doenjang); serviços de loja re-

talhista de pasta de pimenta picante fermentada (go-

chujang); serviços de loja retalhista de chá; serviços de 

loja retalhista de bebidas à base de chá; serviços de 

loja retalhista de produtos de legumes transformados; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de sumos 

de legumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de café; 

serviços de loja retalhista de produtos processados de 

algas marinhas; serviços de loja retalhista de especia-

rias; serviços de loja retalhista de temperos químicos; 

serviços de loja retalhista de móveis; serviços de loja 

retalhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-

-moedas; serviços de loja retalhista de vestuário; servi-

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

lhista de livros; serviços de loja retalhista de utensílios 

de limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; ser-

viços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; ser-

viços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

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

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

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis; 

serviços de agência para compra de cupões móveis 

descarregáveis; serviços de agência de compra de 

cupões impressos; colocação de pedidos de encomenda 

de produtos para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006848

[210]  N.º : N/178944

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

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

viços de redes sociais em linha acessíveis por meio de 

aplicações móveis descarregáveis; serviços jurídicos; 

gestão de direitos de propriedade intelectual; serviços 

de cuidador com vista à satisfação das necessidades de 

pessoas; serviços de consultoria personalizada sobre 

moda; aluguer de vestuário; serviços funerários; ser-

viços funerários para animais de estimação; serviços 

de trabalho doméstico para terceiros; prestação de 

serviços de assistência a pessoas com deficiência; ser-

viços de detective; serviços de guarda; fornecimento 

de informações sobre casamentos; organização de ce-

rimónias de casamento; fornecimento de informações 

através de sítios web interactivos em linha no domínio 

dos encontros sociais e para facilitar a apresentação de 

pessoas e o desenvolvimento de relações e amizades; 

fornecimento de instalações para cerimónias de casa-

mento; serviços de capela para casamentos; consulta-

doria relacionada com adivinhação do futuro; serviços 

de companhia ao domicílio de animais de estimação; 
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consultoria no domínio das relações pessoais; serviços 

de execução de recados ( running errands ) para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0018082

[210]  N.º : N/178946

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

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

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais na internet 

para terceiros; compilação e sistematização de infor-

mações em bases de dados; serviços administrativos 

relacionados com desalfandegamento; serviços de se-

cretariado e de escritório; serviços de leilões com lici-

tações e contra-licitações; gestão de centros de chama-

das telefónicas para terceiros; aluguer de stands de 

vendas; organização de assinaturas de pacotes de mul-

timédia; organização de assinaturas de canais de tele-

visão; organização de assinaturas de serviços de tele-

comunicações para terceiros; serviços de loja retalhis-

ta para sistemas de cinema em casa; serviços de loja 

retalhista de aplicações de software descarregáveis 

para gestão de bases de dados; serviços de loja reta-

lhista de terminais over the top  (OTT); serviços de 

loja retalhista de descodificadores over the top  

(OTT); serviços de loja retalhista de aparelhos para 

registo, transmissão, processamento e reprodução de 

som, imagens ou dados; serviços de loja retalhista de 

software para transmissão e difusão de conteúdos de 

áudio, vídeo e multimédia; serviços de loja retalhista 

de CDs; serviços de loja retalhista de DVDs; serviços 

retalhistas em linha de música digital descarregável a 

partir da internet; serviços retalhistas em linha para 

tons de toque de chamada descarregáveis; serviços de 

loja retalhista de ficheiros de música descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de gravações de vídeo des-

carregáveis com música; serviços de loja retalhista de 

ficheiros multimédia descarregáveis; serviços de loja 

retalhista com gravações de vídeo não musicais pré-

-gravadas; serviços de loja retalhista de gravações de 

som e imagem; serviços de loja retalhista de ficheiros 

de vídeo descarregáveis; administração de programas 

de fidelidade do consumidor; promoção de vendas 

através de programas de fidelização de clientes; orga-

nização de programas de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários; promo-

ção de produtos e serviços de terceiros através de um 

sistema de cartão de recompensas de fidelidade; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

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

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

doria comercial relacionada com análise de cadeias lo-

gísticas e detecção de contrafacções; organização de 

eventos com fins comerciais, promocionais e publicitá-

rios; processamento administrativo de serviços de en-

trega de mercadorias; inventário de mercadorias; pes-

quisas de consumo; serviços de agência de importação-

-exportação; leilões prestados na internet; serviços re-

talhistas e grossistas através de um centro comercial 

abrangente prestados através da Internet; fornecimen-

to de informações sobre negócios comerciais e serviços 

de agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-
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nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação; fornecimento de informações ao con-

sumidor relacionadas com produtos e serviços; admi-

nistração de programas de prémios de incentivos para 

promover a venda de produtos e serviços de terceiros; 

serviços de contratação, recrutamento de pessoal, 

agências de emprego, ocupação de cargos e serviços 

inerentes a redes de carreiras; fornecimento de infor-

mações de emprego; promoção de produtos e serviços 

de terceiros através da distribuição de cupões; serviços 

de agência de compra relacionados com bilhetes; for-

necimento de informações sobre comércio exterior; 

publicidade; serviços retalhistas fornecidos por lojas 

de conveniência; serviços retalhistas prestados por hi-

permercados; serviços retalhistas prestados por super-

mercados; serviços de leilão; serviços de loja retalhista 

de frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; ser-

viços de loja retalhista de produtos transformados à 

base de cereais; serviços de loja retalhista de bebidas 

de frutos e sumos de frutos; serviços de loja retalhista 

de confeitaria; serviços de loja retalhista de alimentos 

à base de ovos processados; serviços de loja retalhista 

de ovos comestíveis; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos; 

serviços de loja retalhista de farinha para alimentos; 

serviços de loja retalhista de maltose para uso alimen-

tar; serviços de loja retalhista de frutose para uso ali-

mentar; serviços de loja retalhista de sal comestível; 

serviços de loja retalhista de óleos e gorduras comestí-

veis; serviços de loja retalhista de carne; serviços de 

loja retalhista de fruta fresca; serviços de loja retalhis-

ta de legumes frescos; serviços de loja retalhista de al-

gas marinhas frescas; serviços de loja retalhista de 

produtos lácteos; serviços de loja retalhista de produ-

tos à base de carne processada; serviços de loja reta-

lhista de molho de soja; serviços de loja retalhista de 

pasta de feijão de soja (doenjang); serviços de loja re-

talhista de pasta de pimenta picante fermentada (go-

chujang); serviços de loja retalhista de chá; serviços de 

loja retalhista de bebidas à base de chá; serviços de 

loja retalhista de produtos de legumes transformados; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de sumos 

de legumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de café; 

serviços de loja retalhista de produtos processados de 

algas marinhas; serviços de loja retalhista de especia-

rias; serviços de loja retalhista de temperos químicos; 

serviços de loja retalhista de móveis; serviços de loja 

retalhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-

-moedas; serviços de loja retalhista de vestuário; servi-

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

lhista de livros; serviços de loja retalhista de utensílios 

de limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; ser-

viços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; ser-

viços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

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

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

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis; 

serviços de agência para compra de cupões móveis 

descarregáveis; serviços de agência de compra de 

cupões impressos; colocação de pedidos de encomenda 

de produtos para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006853

[210]  N.º : N/178950

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

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

viços de redes sociais em linha acessíveis por meio de 

aplicações móveis descarregáveis; serviços jurídicos; 

gestão de direitos de propriedade intelectual; serviços 

de cuidador com vista à satisfação das necessidades de 

pessoas; serviços de consultoria personalizada sobre 

moda; aluguer de vestuário; serviços funerários; ser-

viços funerários para animais de estimação; serviços 
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de trabalho doméstico para terceiros; prestação de 

serviços de assistência a pessoas com deficiência; ser-

viços de detective; serviços de guarda; fornecimento 

de informações sobre casamentos; organização de ce-

rimónias de casamento; fornecimento de informações 

através de sítios web interactivos em linha no domínio 

dos encontros sociais e para facilitar a apresentação de 

pessoas e o desenvolvimento de relações e amizades; 

fornecimento de instalações para cerimónias de casa-

mento; serviços de capela para casamentos; consulta-

doria relacionada com adivinhação do futuro; serviços 

de companhia ao domicílio de animais de estimação; 

consultoria no domínio das relações pessoais; serviços 

de execução de recados ( running errands ) para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0018083

[210]  N.º : N/178952

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de anúncios publicitários, ma-

rketing e publicidade; fornecimento de informações 

sobre produtos através de redes de telecomunicações 

para fins publicitários e de vendas; difusão de mate-

riais de anúncios publicitários, marketing e publicida-

de; fornecimento e aluguer de espaço publicitário; ser-

viços de publicidade e promoção e consultoria relacio-

nados com os mesmos; organização e direcção de 

eventos publicitários; direcção, preparação e organiza-

ção de feiras e feiras comerciais com fins comerciais e 

publicitários; serviços de marketing promocional utili-

zando meios audiovisuais; produção e distribuição de 

comerciais de rádio e televisão; publicidade em cine-

ma; fornecimento de assessoria em matéria de gestão 

comercial e marketing; gestão de contabilidade de 

vendas; fornecimento de informações e aconselhamen-

to comerciais para consumidores na escolha de produ-

tos e serviços; obtenção de contractos de compra e 

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

rios estatísticos comerciais; gestão e processamento 

comercial de trabalhos de escritório; serviços de reser-

va de empregos para artistas de espectáculos; serviços 

de recuperação de informações comerciais na internet 

para terceiros; compilação e sistematização de infor-

mações em bases de dados; serviços administrativos 

relacionados com desalfandegamento; serviços de se-

cretariado e de escritório; serviços de leilões com lici-

tações e contra-licitações; gestão de centros de chama-

das telefónicas para terceiros; aluguer de stands de 

vendas; organização de assinaturas de pacotes de mul-

timédia; organização de assinaturas de canais de tele-

visão; organização de assinaturas de serviços de tele-

comunicações para terceiros; serviços de loja retalhis-

ta para sistemas de cinema em casa; serviços de loja 

retalhista de aplicações de software descarregáveis 

para gestão de bases de dados; serviços de loja reta-

lhista de terminais over the top  (OTT); serviços de 

loja retalhista de descodificadores over the top  

(OTT); serviços de loja retalhista de aparelhos para 

registo, transmissão, processamento e reprodução de 

som, imagens ou dados; serviços de loja retalhista de 

software para transmissão e difusão de conteúdos de 

áudio, vídeo e multimédia; serviços de loja retalhista 

de CDs; serviços de loja retalhista de DVDs; serviços 

retalhistas em linha de música digital descarregável a 

partir da internet; serviços retalhistas em linha para 

tons de toque de chamada descarregáveis; serviços de 

loja retalhista de ficheiros de música descarregáveis; 

serviços de loja retalhista de gravações de vídeo des-

carregáveis com música; serviços de loja retalhista de 

ficheiros multimédia descarregáveis; serviços de loja 

retalhista com gravações de vídeo não musicais pré-

-gravadas; serviços de loja retalhista de gravações de 

som e imagem; serviços de loja retalhista de ficheiros 

de vídeo descarregáveis; administração de programas 

de fidelidade do consumidor; promoção de vendas 

através de programas de fidelização de clientes; orga-

nização de programas de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários; promo-

ção de produtos e serviços de terceiros através de um 

sistema de cartão de recompensas de fidelidade; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

processamento administrativo de ordens de compra; 

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

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

doria comercial relacionada com análise de cadeias lo-

gísticas e detecção de contrafacções; organização de 

eventos com fins comerciais, promocionais e publicitá-

rios; processamento administrativo de serviços de 

entrega de mercadorias; inventário de mercadorias; 
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pesquisas de consumo; serviços de agência de importa-

ção-exportação; leilões prestados na internet; serviços 

retalhistas e grossistas através de um centro comercial 

abrangente prestados através da Internet; fornecimen-

to de informações sobre negócios comerciais e serviços 

de agência de informações comerciais através de redes 

informáticas mundiais; serviços de intermediário de 

negócios relacionados com encomendas postais através 

de telecomunicações; serviços de atendimento telefó-

nico; organização de assinaturas de pacotes de meios 

de informação; fornecimento de informações ao con-

sumidor relacionadas com produtos e serviços; admi-

nistração de programas de prémios de incentivos para 

promover a venda de produtos e serviços de terceiros; 

serviços de contratação, recrutamento de pessoal, 

agências de emprego, ocupação de cargos e serviços 

inerentes a redes de carreiras; fornecimento de infor-

mações de emprego; promoção de produtos e serviços 

de terceiros através da distribuição de cupões; serviços 

de agência de compra relacionados com bilhetes; for-

necimento de informações sobre comércio exterior; 

publicidade; serviços retalhistas fornecidos por lojas 

de conveniência; serviços retalhistas prestados por hi-

permercados; serviços retalhistas prestados por super-

mercados; serviços de leilão; serviços de loja retalhista 

de frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; ser-

viços de loja retalhista de produtos transformados à 

base de cereais; serviços de loja retalhista de bebidas 

de frutos e sumos de frutos; serviços de loja retalhista 

de confeitaria; serviços de loja retalhista de alimentos 

à base de ovos processados; serviços de loja retalhista 

de ovos comestíveis; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços de loja retalhista de cereais polidos; serviços 

de loja retalhista de tofu; serviços de loja retalhista de 

bolos de arroz; serviços de loja retalhista de acompa-

nhamentos preparados consistindo principalmente de 

carne, peixe, aves ou legumes; serviços de loja retalhis-

ta de conservas de peixe e marisco; serviços de loja re-

talhista de forragens; serviços de loja retalhista de 

água potável; serviços de loja retalhista de molhos; 

serviços de loja retalhista de farinha para alimentos; 

serviços de loja retalhista de maltose para uso alimen-

tar; serviços de loja retalhista de frutose para uso ali-

mentar; serviços de loja retalhista de sal comestível; 

serviços de loja retalhista de óleos e gorduras comestí-

veis; serviços de loja retalhista de carne; serviços de 

loja retalhista de fruta fresca; serviços de loja retalhis-

ta de legumes frescos; serviços de loja retalhista de al-

gas marinhas frescas; serviços de loja retalhista de 

produtos lácteos; serviços de loja retalhista de produ-

tos à base de carne processada; serviços de loja reta-

lhista de molho de soja; serviços de loja retalhista de 

pasta de feijão de soja (doenjang); serviços de loja re-

talhista de pasta de pimenta picante fermentada (go-

chujang); serviços de loja retalhista de chá; serviços de 

loja retalhista de bebidas à base de chá; serviços de 

loja retalhista de produtos de legumes transformados; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de sumos 

de legumes; serviços de loja retalhista de refrigerantes; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de café; 

serviços de loja retalhista de produtos processados de 

algas marinhas; serviços de loja retalhista de especia-

rias; serviços de loja retalhista de temperos químicos; 

serviços de loja retalhista de móveis; serviços de loja 

retalhista de sacos; serviços de loja retalhista de porta-

-moedas; serviços de loja retalhista de vestuário; servi-

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

lhista de livros; serviços de loja retalhista de utensílios 

de limpeza e utensílios de lavagem não eléctricos; ser-

viços de loja retalhista de produtos farmacêuticos; ser-

viços de loja retalhista de brinquedos (artigos de brin-

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

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

talhista de biberões; serviços de loja retalhista de den-

tífricos; serviços de loja retalhista de papel higiénico; 

serviços de loja retalhista de cosméticos; serviços de 

loja retalhista de preparações de limpeza; serviços de 

loja retalhista de artigos de papelaria; serviços de loja 

retalhista de pratos; organização e gestão de progra-

mas de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; marketing afiliado; ser-

viços de agência de compra de cupões descarregáveis; 

serviços de agência para compra de cupões móveis 

descarregáveis; serviços de agência de compra de 

cupões impressos; colocação de pedidos de encomenda 

de produtos para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0006858

[210]  N.º : N/178956

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 45

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

viços de redes sociais em linha acessíveis por meio de 

aplicações móveis descarregáveis; serviços jurídicos; 

gestão de direitos de propriedade intelectual; serviços 

de cuidador com vista à satisfação das necessidades de 

pessoas; serviços de consultoria personalizada sobre 

moda; aluguer de vestuário; serviços funerários; ser-

viços funerários para animais de estimação; serviços 

de trabalho doméstico para terceiros; prestação de 

serviços de assistência a pessoas com deficiência; ser-

viços de detective; serviços de guarda; fornecimento 

de informações sobre casamentos; organização de ce-

rimónias de casamento; fornecimento de informações 

através de sítios web interactivos em linha no domínio 

dos encontros sociais e para facilitar a apresentação de 

pessoas e o desenvolvimento de relações e amizades; 

fornecimento de instalações para cerimónias de casa-

mento; serviços de capela para casamentos; consulta-

doria relacionada com adivinhação do futuro; serviços 

de companhia ao domicílio de animais de estimação; 

consultoria no domínio das relações pessoais; serviços 

de execução de recados ( running errands ) para ter-

ceiros.

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0018084

[210]  N.º : N/178985

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

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

 Tower 1, 30 Canton Road, 812 Silvercord, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de redes de negócios profissio-

nais; fornecimento de oportunidades de contactos em 

rede a indivíduos em busca de emprego e progressão 

na carreira; serviços de planeamento de carreira e de 

desenvolvimento profissional; fornecimento de infor-

mações, notícias e comentários na área de negócios, 

comércio, economia e desenvolvimento de carreira; 

serviços de clubes de sócios e de clubes de fidelidade 

(fins comerciais); fornecimento de recomendações e 

recensões para fins comerciais; serviços de assinaturas 

de periódicos, podcasts  (ficheiros de áudio) e pro-

gramas de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/178987

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Equipamentos de projecção em 3D; 

ecrãs de vídeo; máquinas e aparelhos cinematográfi-

cos; aparelhos e instrumentos cinematográficos para 

registo de som; aparelhos de reprodução de filmes; 

aparelhos e instrumentos fotográficos; sistemas de 

cinema em casa; aparelhos audiovisuais para ensino; 

sensores ópticos electrónicos; óculos 3D; carregadores 

para gravadores e leitores de vídeo digital; retrans-

missores para estações de rádio e televisão; aparelhos 

e instrumentos para transporte, distribuição, trans-

formação, armazenamento, regulação ou controlo de 

corrente eléctrica; cabos de áudio e vídeo para jogos 

de televisão para uso doméstico; cabos e fibras ópticas 

para a transmissão de sons e imagens; cabos de dados 

para leitores multimédia portáteis (PMPs); cabos de 

TV para telefones móveis; leitores de áudio e vídeo; 

leitores e gravadores de DVD; televisão com proto-

colo de internet (IPTV); receptores de áudio e vídeo 

digitais; aparelhos de rádio e televisão; aparelhos para 

emissão, gravação, transmissão ou reprodução de som 

ou imagens; amplificadores eléctricos para sinais de 

som; aparelhos de reprodução de imagens para auto-

móveis; aparelhos e instrumentos eléctricos de áudio e 

vídeo; receptores de televisão por cabo; aparelhos re-

ceptores para emissão de televisão por satélite; leitores 

multimédia portáteis (PMPs); alto-falantes para siste-

mas de cinema em casa; gravadores de vídeo digital; 

computadores para usar no corpo; auriculares; auscul-

tadores; conversores macho/fêmea para auriculares; 

aparelhos para registo, transmissão, processamento e 

reprodução de som, imagens ou dados; DVDs; termi-

nais over the top  (OTT); decodificadores over 

the top  (OTT); terminais de voz sobre protocolo de 
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Internet (VoIP); microfones para jogos de televisão 

para uso doméstico; terminais de comunicação pessoal 

portáteis; concentradores de rede; encaminhadores de 

rede; unidades de transmissão de sinais de controlo 

múltiplo; transmissores de canais múltiplos; aparelhos 

para transmissão e recepção de comunicações ópticas 

de canais múltiplos; conjuntos de terminais para tele-

visões interactivas; aparelhos para transmissão de da-

dos digitais de som e imagem; aparelhos de telecomu-

nicações digitais; aparelhos de transmissão e recepção 

para emissão de rádio e televisão e para transmissão a 

longa distância; dispositivos de comunicações digitais 

móveis e eléctricos; dispositivos de comunicação sem 

fios; encaminhadores sem fios; antenas sem fios; desco-

dificadores inteligentes; controlos remotos inteligentes; 

dispositivos para transmissão contínua de conteúdos 

de multimédia digitais; descodificadores para televi-

sões com protocolo de Internet (IPTV); auriculares 

sem fios; conjuntos auscultador-microfone; robôs hu-

manóides com inteligência artificial; plataformas de 

software de computador; firmware de computador; 

programas para computadores; software para telefones 

móveis; software para uso no fornecimento de aces-

so de múltiplos utilizadores a uma rede mundial de 

informações informáticas; software para protectores 

de ecrãs de computador, gravado ou descarregável; 

software para firewalls de rede; software de jogos des-

carregável para telemóveis; programas de computador 

multimédia interactivos; software de comunicação de 

dados; software para autorização de acesso a bases de 

dados; software de gestão de ecrãs; software de com-

putador relacionado com DVB (transmissão de vídeo 

digital); software de computador para processamento 

de imagens digitais; software de computador para 

processamento de ficheiros de música digital; software 

de computador para processamento de ficheiros de 

imagens digitais; software de computador para trans-

missão e difusão de conteúdos de áudio, vídeo e multi-

média; software de reconhecimento de voz; aparelhos 

de processamento de dados; servidores conectados à 

rede para armazenamento de vídeos digitais; apare-

lhos electrónicos para recepção, armazenamento e 

transmissão sem fios de dados e mensagens; monitores 

de vídeo; controladores de monitores de vídeo; unida-

des centrais de processamento para processamento de 

informações, dados, som ou imagens; computadores 

e hardware de computador; componentes e peças de 

computadores; servidores em nuvem; ecrãs tácteis; 

sensores para ecrãs tácteis; servidores para sistemas 

de redes domésticas; servidores para domótica; chips 

(circuitos integrados); caixas de tomadas eléctricas; 

cartuchos de jogos para uso com aparelhos de jogos 

electrónicos; ficheiros de música descarregáveis; gra-

vações de vídeo descarregáveis com música; ficheiros 

multimédia descarregáveis; gravações de vídeo não 

musicais pré-gravadas; gravações de som e imagem; 

ficheiros de vídeo descarregáveis; animações descar-

regáveis; ficheiros de imagens descarregáveis; DVDs 

não musicais pré-gravados; filmes cinematográficos; 

desenhos animados; software informático para fins co-

merciais; aplicações de software de computador, des-

carregáveis; aplicações descarregáveis (software) para 

telefones inteligentes; software de computador para 

processamento de dados; software para uso na gestão 

de bases de dados; software; software de aplicação 

para televisões inteligentes; software de aplicação de 

telefones inteligentes; software de aplicação para te-

lefones inteligentes; software de selecção de créditos; 

software de computador para integração de aplicações 

e de bases de dados; software de gestão financeira; 

software de computador para a criação de bases de 

dados pesquisáveis de informações e dados; software 

de computador para controlo e gestão de aplicações de 

servidor de acesso; software para leitores de cartões; 

software de computador para comércio electrónico; 

software de protecção de privacidade; software de 

aplicação de computador; programas de computador 

para gestão de documentos; programas de sistemas 

operativos; software de aplicação de computador para 

telefones móveis; ficheiros de dados gravados; cupões 

descarregáveis; publicações electrónicas descarregá-

veis; software para sistemas de navegação GPS; fir-

mware para identificação de etiquetas de comunicação 

em campo próximo (NFC); PC’s tablet; leitores de 

código de barras; computadores tablet; terminais de 

pagamento electrónico; cartões de crédito com chips 

de circuito integrado (IC); bilhetes descarregáveis; 

certificados de oferta electrónicos descarregáveis; ma-

pas electrónicos descarregáveis; sistemas de gestão de 

logística usando máquinas de comunicação de identifi-

cação por radiofrequência (RFID); aparelhos de trans-

missão e recepção para sistemas de gestão de logística 

usando máquinas de comunicação de identificação por 

radiofrequência (RFID).

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2020-0179299



9292     24   2021  6  16 

[210]  N.º : N/178989

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão de informações via ser-

viços de redes sociais; fornecimento de acesso a pla-

taformas na internet, bem como na internet móvel; 

fornecimento de acesso de telecomunicações a filmes e 

programas de televisão fornecidos através de um servi-

ço de vídeo a pedido; transmissão electrónica de filmes 

e ficheiros multimédia através de redes informáticas e 

de comunicações; transmissão de programas de publi-

cidade e comunicações publicitárias nos meios de co-

municação através de redes de comunicações digitais; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços 

de transmissão contínua de multimédia digital; trans-

missão de texto, fotos e vídeos por meio de aplicações 

para telefones inteligentes; transmissão e transmissão 

contínua electrónica de conteúdos de suportes digitais 

para terceiros através de redes informáticas mundiais 

e locais; transmissão contínua de material de áudio, 

vídeo e audiovisual através de uma rede informática 

mundial; transmissão de ficheiros de dados, de áudio, 

vídeo e multimédia, incluindo ficheiros descarregá-

veis e ficheiros transmitidos por uma rede informática 

mundial; transmissão contínua de dados; fornecimento 

de acesso electrónico a dispositivos de transmissão 

contínua para multimédia digital; transmissão contí-

nua de conteúdos de multimédia digital para terceiros; 

serviços de transmissão contínua de vídeo, áudio e 

televisão; fornecimento de serviços de transmissão 

contínua de filmes, música, vídeo, jogos e conteúdos 

multimédia; serviços de transmissão contínua digital 

com jogos electrónicos; serviços de telecomunicações 

fornecidos através de plataformas e portais na inter-

net e outros meios de comunicação; fornecimento de 

acesso a plataformas e portais na internet; serviços de 

transmissão de televisão de vídeo a pedido; serviços de 

telecomunicações de voz sobre protocolo de internet 

(VoIP); operação de redes de telecomunicações em 

banda larga; operação de redes locais; telecomunica-

ções por rádio; fornecimento de informações relacio-

nadas com comunicações nos meios de comunicação; 

serviços de comunicações de redes de valor acrescen-

tado; fornecimento de acesso de telecomunicações a 

conteúdos de vídeo e áudio; serviços de comunicação 

de vídeo; serviços de comunicação em linha; assesso-

ria em relação à comunicação na internet em linha; in-

formações sobre comunicações pela internet em linha; 

consultoria em comunicação na internet em linha; ope-

ração de redes de telecomunicações; fornecimento de 

acesso a conteúdos multimédia em linha; fornecimento 

de acesso de utilizador a plataformas na internet re-

lacionadas com comunicações móveis; transmissão de 

vídeo através de telemóvel e da internet; transmissão 

de informações para fins comerciais; serviços de co-

municação educacional de imagem por meio de com-

putadores; transmissão de vídeos em linha; serviços de 

transmissão contínua de vídeo através da internet; for-

necimento de acesso de telecomunicações a conteúdos 

de vídeo fornecidos através da internet; transmissão 

de informações em redes nacionais e internacionais; 

transmissão de vídeo através de telefones móveis e dis-

positivos móveis; fornecimento de salas de conversa na 

internet para serviços de redes sociais (SNS) com base 

na localização; emissão e transmissão de programas de 

televisão; difusão e transmissão de programas de tele-

visão pague para ver; serviços de difusão e comunica-

ção interactivos; difusão de filmes cinematográficos e 

filmes de televisão; difusão de filmes ou programas de 

televisão, incluindo na internet, em redes de comuni-

cações móveis e noutros meios de comunicação; difu-

são de programas de televisão, filmes cinematográficos 

e outros conteúdos audiovisuais e multimédia através 

de protocolos da internet e redes de comunicação; di-

fusão de programas de televendas; serviços de difusão 

de rádio e televisão; difusão de conteúdos audiovisuais 

e multimédia através da internet; radiodifusão educa-

cional; serviços de difusão pela internet.

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2020-0179301

[210]  N.º : N/178990

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Publicação de materiais educacionais; 

publicação de material multimédia em linha; publica-
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ção de livros, publicações periódicas, revistas, jornais 

e boletins informativos; publicação de produtos de 

impressão para fins de entretenimento e ensino; publi-

cação de livros de áudio; serviços de publicação digital 

em linha; publicação de produtos de impressão; publi-

cação multimédia de produtos de impressão, livros, re-

vistas, diários, jornais, boletins informativos, tutoriais, 

mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e publica-

ções electrónicas; publicação de livros, revistas e jor-

nais na internet; publicação de livros e periódicos elec-

trónicos na internet; publicação de revistas electróni-

cas; serviços de publicação electrónica; publicação de 

periódicos; publicação de livros ou artigos de estudo; 

fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, 

peças de teatro, música ou formação educacional; for-

necimento de filmes e programas de televisão não des-

carregáveis através de canais de televisão pague para 

ver; fornecimento de filmes e programas de televisão 

não descarregáveis através de serviços de vídeo a pe-

dido; apresentação de cinema através de dispositivos 

móveis em linha; produção de filmes; distribuição de 

filmes; produção, apresentação e distribuição de filmes 

de animação; produção e distribuição de programas 

de rádio e televisão; produção e distribuição de grava-

ções de som, filmes e vídeos; produção de programas 

de rádio e televisão; gravação, produção e distribuição 

de filmes, gravações de vídeo e áudio, programas de 

rádio e televisão; produção de filmes e programas au-

diovisuais e de televisão; serviços de entretenimento 

de filmes, música, desporto, vídeo e teatro; organiza-

ção e direcção de competições (educação ou entrete-

nimento); organização de competições (educação ou 

entretenimento); reserva de bilhetes para espectáculos 

e eventos desportivos; serviços de reserva e marca-

ção de bilhetes para eventos recreativos, desportivos 

e culturais; serviços de entretenimento; informações 

sobre entretenimento e diversão; informações sobre 

entretenimento e diversão via internet em linha; ser-

viços de estúdio de gravação e estúdio de cinema para 

a produção de apresentações multimédia; serviços de 

aluguer de equipamento de áudio e vídeo; serviços 

de instrução e formação; fornecimento de revistas de 

assuntos gerais não descarregáveis em linha; organiza-

ção e direcção de seminários, workshops (educação), 

congressos, colóquios, cursos de aprendizagem à dis-

tância e exposições com fins culturais; serviços cultu-

rais, educacionais ou de entretenimento fornecidos por 

galerias de arte; organização e direcção de seminários, 

conferências e exposições com fins culturais ou edu-

cativos; fornecimento de informações no domínio da 

educação; serviços de consultadoria relacionados com 

educação e formação em matéria de gestão e de pes-

soal; cursos de formação em planeamento estratégico 

relacionados com publicidade, promoção, marketing 

e negócios; serviços de educação e formação relacio-

nados com gestão de negócios; aconselhamento de 

carreira e coaching  (aconselhamento em formação 

e educação); serviços de educação e formação voca-

cional; orientação profissional (aconselhamento sobre 

educação ou formação); serviços de consultadoria rela-

cionados com competências profissionais; serviços de 

jogos a dinheiro; serviços de cadeias de salas de vídeo; 

serviços de filmagem digital; serviços de repórter de 

notícias sob a forma de recolha e distribuição de notí-

cias; organização e preparação de exposições para fins 

de entretenimento; serviços de interpretação e tradu-

ção.

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2020-0179302

[210]  N.º : N/178991

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Manutenção de software util izado 

na área de comércio electrónico; construção de uma 

plataforma na internet para comércio electrónico; pro-

gramação de computadores para comércio electrónico; 

manutenção de sites da web para comércio electrónico; 

programação de software para plataformas da inter-

net; fornecimento de software em linha não descarre-

gável para uso na gestão de cadeias de abastecimento; 

fornecimento de software em linha não descarregável 

para uso na gestão de bases de dados; fornecimento 

de software em linha não descarregável para uso na 

gestão de relacionamento com clientes; manutenção 

de software para processamento de dados; desenvol-

vimento de software para gestão de segurança; desen-

volvimento, actualização e manutenção de softwares 

e sistemas de bases de dados; aluguer de software 

para gestão financeira; manutenção de software para 

planeamento de recursos empresariais (ERP); desen-
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volvimento de software para planeamento de recursos 

empresariais (ERP); serviços de consultadoria relacio-

nados com software utilizado no domínio do comércio 

electrónico; desenvolvimento de websites; manutenção 

de websites; hospedagem de websites para comércio 

electrónico; desenvolvimento de software de computa-

dor; actualização de software de computador; concep-

ção de sistemas informáticos; computação em nuvem; 

serviços de concepção e desenvolvimento de sistemas 

informáticos; manutenção de software relacionado 

com segurança informática e prevenção de riscos in-

formáticos; instalação, reparação e manutenção de 

software informático; concepção, manutenção, aluguer 

e actualização de software informático; instalação, 

manutenção e reparação de software para sistemas 

informáticos; manutenção de software para sistemas 

de comunicação; hospedagem de sites informáticos 

(websites); aluguer de servidores da web; concepção e 

implementação de páginas da web para terceiros; con-

sultadoria em matéria de concepção de páginas web; 

criação e disponibilização de páginas da web para ter-

ceiros; software como serviço (SaaS); fornecimento de 

PaaS (plataformas como serviço); plataformas como 

serviço (PaaS); design de artes gráficas; design de ani-

mações; design de animação e efeitos especiais para 

terceiros; design de personagens de animação; design 

de ícones em linha; design e design de artes gráficas 

para a criação de páginas da web na internet; planea-

mento de design; concepção de logótipos para t-shirts; 

desenvolvimento de novos produtos.

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2020-0179303

[210]  N.º : N/179075

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

[730]  Requerente : 

 Digitalbay Limited

  Endereço : 29 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179076

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

[730]  Requerente : 

 Digitalbay Limited

  Endereço : 29 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179077

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

[730]  Requerente : 

 Digitalbay Limited

  Endereço : 29 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/179095

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

[730]  Requerente : MAN Truck & Bus SE

  Endereço : Dachauer Strasse 667, 80995 Munchen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Aditivos químicos para óleos; catali-

sadores bioquímicos; aditivos químicos para gasolina; 

aditivos químicos para carburantes; aditivos químicos 

para combustível de motor; aditivos detergentes para 

petróleo [gasolina]; anticongelantes; soluções de uréia 

para tratamento de exaustão de automóveis; produtos 

químicos de descontaminação; preparações para pu-

rificar gases; produtos químicos purificadores de óleo; 

preparações de purificação de óleo de motor; aditivos 

químicos para purificação de combustível; preparações 

de combustão [aditivos químicos para carburantes].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179176

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

[730]  Requerente : Indeed Laboratories Inc.

  Endereço : 5181 Everest Drive, Mississauga, On-

tario Canada L4W 2R2

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179177

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

[730]  Requerente : Indeed Laboratories Inc.

  Endereço : 5181 Everest Drive, Mississauga, On-

tario Canada L4W 2R2

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179284

[220]  Data de pedido : 2021/02/09

[730]  Requerente : 

 MediBeacon Inc.

  Endereço : 

1100 175 63132

 Helix Center, Suite 175, 1100 Corporate Square Drive, 

St. Louis Missouri 63132, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Agentes, preparações e substâncias de 

diagnóstico para uso médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/08/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/115,193

[210]  N.º : N/179411

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

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Marcadores de livros; material impres-

so; livros; materiais de instrução (excepto aparelhos); 

chassis [quadros] para compor [tipografia]; materiais 

(de papelaria) para desenho; bases para secretárias 

(material de escritório); suportes para documentos 

(material de escritório); marcadores (artigos de pape-

laria); material escolar (artigos de papelaria); artigos 

de papelaria; papel para escrita; guardanapos de pa-

pel; papel; lápis; fotografias; suportes para canetas e 

lápis; tinta de escrever; tinta para desenhar; tinta para 

instrumentos de escrita; fitas de tinta; materiais de 
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ensino (excepto aparelhos); folhas de plástico, filmes e 

sacos para embrulho e empacotamento; instrumentos 

de escrita.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179416

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

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais on-line; con-

sultoria em propriedade intelectual; licenciamento de 

propriedade intelectual.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179430

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

[730]  Requerente : 

 CHAN IOK MENG

  Endereço : 22

I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179460

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-Chome, Nishinakajima, Yodo-

gawa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Alimentos pré-cozinhados incluídos 

nesta classe, embalados em bolsas esterilizáveis; bases 

para sopas; sopas instantâneas; sopas embaladas em 

bolsas esterilizáveis; guisado de caril pré-cozinhado 

embalado em bolsas esterilizáveis; alimentos pré-co-

zinhados incluídos nesta classe; batatas fritas; batatas 

frizadas; flocos de batata; aperitivos feitos de batatas; 

aperitivos contendo batatas; carne, peixe, aves e caça; 

extractos de carne; frutos e legumes em conserva, se-

cos e cozidos; geleias; marmeladas; compotas; ovos; 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

sopas; preparações para fazer sopas; caldos; concen-

trados de caldo; caldos de carne; concentrados de cal-

dos de carne; sopas instantâneas; sopas com talharim; 

sopas instantâneas com talharim; misturas secas para 

sopas; sopas com talharim consistindo nomeadamente 

em talharim seco e misturas de sopas vendidas em re-

cipientes descartáveis; algas comestíveis; produtos de 

carne processados e conservados; marisco processado 

e conservado; legumes secos; saladas; legumes pré-

-cortados.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/179496

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

[730]  Requerente : Sunkist Growers, Inc.

  Endereço : 27770 N. Entertainment Drive, Valen-

cia, California 91355, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Iogurte e bebidas à base de iogurte; 

sumos de frutos e de legumes (sem serem usados como 

bebidas); frutos e legumes em conserva, enlatados, 

congelados, secos e cozidos; saladas de frutos ( fruit 

cups ); geleias, doces (geleias), compotas; aperitivos 

de frutos desidratados; frutos secos de casca rija pro-

cessados; leites de frutos secos de casca rija; sementes 

processadas; extractos de frutos e legumes (para uso 

alimentar); passas de uva; aperitivos constituídos por 

frutos secos, grãos, frutos secos de casca rija com cho-
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colate; marmeladas; frutos e legumes em conserva; 

geleias; bebidas lácteas; lacticínios; pectina e prepa-

rações contendo pectina para uso alimentar; óleos e 

gorduras comestíveis; bebidas com bactérias de ácido 

láctico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179584

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

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Artigos de higiene pessoal em par-

ticular produtos para cuidados pessoais, cosméticos 

adstringentes para o rosto e pele, aditivos de banho na 

natureza de hidratantes de pele enchimento de linha, 

spray de rosto, amortecedor (buffer) labial, bálsamo 

para o nariz não medicinal, pomada (salve) de rosas 

(não medicinal), água de rosas, cosméticos, prepara-

ções de maquilhagem, preparações de maquilhagem, 

preparações hidratantes para cuidados de corpo, 

cabelo e rosto, estojos de cosmética, preparações de 

cuidados de corpo e de beleza, cremes de massagem, 

óleos de massagem, cosméticos não medicinais, pedra-

-pomes para uso pessoal, pedra-pomes para uso no 

corpo, dentífricos, antitranspirantes, sabão líquido 

para o corpo, máscaras faciais, perfumes, águas de toi-

lette, água de perfume, águas-de-colónia, fragrâncias 

para uso pessoal, produtos para lavagem de boca não 

medicinais, pasta de dentes, desodorizantes para uso 

pessoal, limpadores para mãos, creme para as mãos, 

unguentos e pomadas para o corpo não medicinais, 

gel de banho, produtos para lavar o rosto e a pele, 

produtos para banhos de imersão não medicinais, 

sabonetes não medicinais, pós para os pés não medi-

cinais, amaciadores para o cabelo, descolorantes para 

os cabelos, produtos para desembaraçar o cabelo, bri-

lhantina para o cabelo, champô para o cabelo, champô 

seco, preparações para penteados, ceras para o cabelo, 

emulsões para depois de barbear, bálsamo para depois 

de barbear, loção para depois de barbear, bálsamo de 

barbear, creme de barbear, gel para barbear, espuma 

para barbear, pedras de alúmen para depois de bar-

bear, depilatórios, preparações para barbear, rouges 

cosméticos, creme para os olhos, gel para a área dos 

olhos, delineador para os olhos, sombra para os olhos, 

pó para o rosto, batom, produtos para remoção da 

maquilhagem, rímel, creme para bronzear, loção para 

bronzear, creme antienvelhecimento, creme de limpe-

za, produtos de limpeza líquidos para o rosto e pele, 

produtos de limpeza para o rosto, emulsão hidratante 

para a pele, sabonete, hidratante para as manchas da 

pele, esfoliantes para o corpo, pó de talco de toilette, 

óleos essenciais para uso pessoal, creme para o rosto, 

gel facial, tónicos de beleza para aplicação no rosto, 

loção para o rosto, esfoliantes faciais, produtos para 

lavar o rosto, creme para os pés não medicinais, poma-

das para os pés não medicinais, soros para o rosto não 

medicinais, óleo para cutículas, hidratantes para o ros-

to, bálsamos para os lábios, brilho para os lábios, esfo-

liante labial, discos esfoliantes (para fins cosméticos), 

creme para as unhas, vernizes para as unhas, gel para 

o banho, óleo de banho, bronzeadores, pomada para 

o corpo não medicinal, creme para a pele, loção para 

a pele, tónico para a pele, preparações para protecção 

solar e protectores solares não medicinais, pó de talco, 

sais de banho sem ser para fins medicinais, bálsamos 

de beleza em creme, bálsamos para a pele, prepara-

ções para cuidados de lábios não medicinais; óleos 

essenciais e extractos aromáticos em particular óleos 

de aromaterapia; preparações de limpeza e fragrâncias 

em particular sprays para perfumar quartos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Reino Unido

N.º UK00003596281

[210]  N.º : N/179585

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

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia em particular 

brincos, colares, anéis, pulseiras, pendentes, botões 

de punho, clipes para gravata, alfinetes de gravata, 

alfinetes, argolas, bijuteria, joalharia de moda, alfine-

tes de peito (broches) e alfinetes de lapela, braceletes 

(artigos de joalharia), pedras preciosas e semi precio-
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sas, clipes em metais preciosos; argolas para chaves 

e correntes para chaves, e amuletos dos mesmos em 

particular porta-chaves (com objecto decorativo), ar-

golas para chaves (pequenos adornos de joalharia ou 

objecto decorativo), correntes para chaves (artigos de 

joalharia) (pequenos adornos de joalharia ou objecto 

decorativo); estátuas e estatuetas, feitas de ou cobertas 

com metais ou pedras preciosos ou semi preciosos, ou 

imitações dos mesmos; instrumentos horológicos em 

particular instrumentos horológicos, relógios de pulso; 

relógios de parede e de mesa; instrumentos cronomé-

tricos; caixas para jóias e caixas para relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Reino Unido

N.º UK00003596281

[210]  N.º : N/179587

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

[730]  Requerente : The Net-a-Porter Group Limited

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Pincéis e esponjas para maquilhagem; 

escovas para o corpo e cabelo; escovas exfoliantes; 

pentes para o cabelo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/16  Reino Unido

N.º UK00003596281

[210]  N.º : N/179666

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

[730]  Requerente : P&G Health Germany GmbH

  Endereço : Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach 

am Taunus, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e 

veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; ges-

sos (medicinais), materiais para pensos; matérias para 

chumbar os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; 

preparações para a destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179688

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/179758

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/09/01  China

N.º 49411390

[210]  N.º : N/179759

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

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/09/01  China

N.º 49402963

[210]  N.º : N/179785

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

[730]  Requerente : SANDRA SANTO VIEIRA

  Endereço : Caminho Da Penteada Entrada, Nº 73, 

Porta Nº 9, 9020-105 Funchal – Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; botas; peúgas; lu-

vas (vestuário); cintos (vestuário); cachecóis; chapéus; 

fatos de banho; biquinis; lingerie; calçado; chapelaria; 

camisas; camisolas de malha; casacos; saias; vestidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179802

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179803

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 
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pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179805

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179806

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179807

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179808

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179810

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179811

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179812

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179813

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179814

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; publicações electrónicas descarregáveis, nomea-

damente, boletins informativos, brochuras, relatórios e 

guias relacionas com ervas medicinais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/179815

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas; publicações 

impressas, nomeadamente, boletins informativos, bro-

churas, relatórios e guias relacionas com ervas medici-

nais

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179817

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179818

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179820

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de embalagem de mercado-

rias; fornecimento das embalagens de ervas medici-

nais, produtos relacionados com ervas medicinais, de-

rivados de ervas medicinais e produtos naturais para a 

saúde que contenham ervas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179822

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação médica e cien-

tífica; serviços de investigação na área das ervas me-

dicinais, produtos relacionados com ervas medicinais, 

derivados de ervas medicinais, e produtos naturais 

para a saúde contendo ervas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179823

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : Serviços de agricultura, aquacultura e 

horticultura; prestação de serviços de criação, cultivo, 

cultura, colheita e produção de ervas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179824

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro.

[210]  N.º : N/179825

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro.
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[210]  N.º : N/179827

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro.

[210]  N.º : N/179828

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro.

[210]  N.º : N/179829

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179830

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 
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de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179831

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; publicações electrónicas descarregáveis, nomea-

damente, boletins informativos, brochuras, relatórios e 

guias relacionas com ervas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179832

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas; publicações 

impressas, nomeadamente, boletins informativos, bro-

churas, relatórios e guias relacionas com ervas medici-

nais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179834

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179835

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179837

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de embalagem de mercado-

rias; fornecimento das embalagens de ervas medici-

nais, produtos relacionados com ervas medicinais, de-

rivados de ervas medicinais e produtos naturais para a 

saúde que contenham ervas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179839

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação médica e cien-

tífica; serviços de investigação na área das ervas me-

dicinais, produtos relacionados com ervas medicinais, 

derivados de ervas medicinais, e produtos naturais 

para a saúde contendo ervas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179840

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de agricultura, aquacultura e 

horticultura; prestação de serviços de criação, cultivo, 

cultura, colheita e produção de ervas medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179841

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179842

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.
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  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179843

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; publicações electrónicas descarregáveis, nomea-

damente, boletins informativos, brochuras, relatórios e 

guias relacionas com ervas medicinais.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179844

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas; publicações 

impressas, nomeadamente, boletins informativos, bro-

churas, relatórios e guias relacionas com ervas medici-

nais.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179846

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.
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[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179847

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179849

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de embalagem de mercado-

rias; fornecimento das embalagens de ervas medici-

nais, produtos relacionados com ervas medicinais, de-

rivados de ervas medicinais e produtos naturais para a 

saúde que contenham ervas medicinais.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179851

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação médica e cien-

tífica; serviços de investigação na área das ervas me-

dicinais, produtos relacionados com ervas medicinais, 

derivados de ervas medicinais, e produtos naturais 

para a saúde contendo ervas medicinais.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179852

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de agricultura, aquacultura e 

horticultura; prestação de serviços de criação, cultivo, 

cultura, colheita e produção de ervas medicinais.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/179943

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; perfumes; água de toi-

lette; água de perfume; água-de-colónia; bases para 

perfume; extractos de flores; óleos essenciais; produ-

tos cosméticos para os cuidados da pele e dos lábios; 

loções para uso cosmético; máscaras de beleza; cos-

méticos para as mãos, rosto e corpo; sabonetes; géis 

de duche; géis de banho; óleos para o banho; leite de 
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limpeza para fins de toilette; desodorizantes para uso 

pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/07  França

N.º 204679880

[210]  N.º : N/179951

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

[730]  Requerente : Almirall, S.A.

  Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Bar-

celona, Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento de doenças e 

distúrbios da pele; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de doenças cancerosas e pré-cancerosas da 

pele derivadas de queratinócitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179952

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180001

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

414

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180002

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

[730]  Requerente : 

 SEED HEALTH, INC.

  Endereço : 

2100 G , :90291

 2100 Abbot Kinney Blvd., Suite G, Venice, CA 90291 

EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/09/09  C h i na

N.º 49596896

[210]  N.º : N/180032

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de compu-

tadores; computadores portáteis; telemóveis; telefones 

inteligentes; dispositivos de comunicação sem fios para 

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

conteúdo multimédia; aparelhos e instrumentos óp-

ticos; ecrãs para computadores and telefones móveis; 

capas para telemóveis; protector de ecrã adaptados a 

monitores de computador.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2020/09/07  Jamaica

N.º 81375

[210]  N.º : N/180060

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

[730]  Requerente : Sanrio Company, Ltd.

  Endereço : 1-6-1 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carnes, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

gelatinas, geleias, ovos, leite e produtos lácteos; óleos 

e gorduras comestíveis; caldos de carne; concentrado 

de caldos de carne; consomés; concentrado de con-

somés; manteiga; caviar; queijo; lacticínios; produtos 

alimentares feitos de peixe; alimentos preparados a 

partir de peixe; frutos congelados; frutas fritas; marga-

rina; marmelada; geleias de carne; carne enlatada (em 

lata); bebidas lácteas; cogumelos conservados; nozes 

preparadas; pastas (de fígado); paté (de fígado); man-

teiga de amendoim; amendoim, processado; ervilhas, 

preservadas; cascas de fruta; batatas fritas; batatas 

fritas de pacote; bolinhos de batata; saladas; chucrute; 

salsichas; óleo de sésamo; preparados para fazer sopas; 

sopas; tofú; saladas de legumes; preparados de sopas 

de legumes; nata batida; iogurte; sopa instantânea; 

guisado instantâneo; puré de batata instantânea; sopa 

de misô instantânea; pratos de caril pré-cozinhados; 

guisados de caril pré-cozinhados; aperitivos à base 

de feijão, aperitivos à base de aves domésticas, aperi-

tivos à base de batata, aperitivos à base de manteiga, 

aperitivos à base de peixe, aperitivos à base de carne, 

aperitivos à base de carnes de caça, aperitivos à base 

de legumes, aperitivos à base de frutas; algas (para 

consumo); carne, peixe, aves e caça processados e 

conservados; bacon; preparados para fazer caldos de 

carne; manteiga de chocolate; charcutaria; croquetes; 

frutos cristalizados; peixe, enlatado (em lata); geleias 

de frutas; saladas de frutas; frutas, enlatadas (em lata); 

óleo de milho; azeite de oliveira para alimentação; 

passas de uvas; puré de tomate; legumes, enlatados 

(em lata); peixe e marisco (sem serem vivos); peixes e 

mariscos processados e conservados; peixe e marisco, 

enlatado (em lata); produtos alimentares feitos a partir 

de / preparados a partir de albumina de frutos do mar 

para fins culinários; alginatos para fins culinários; fei-

jão preservado; batidos de leite; bebidas lácteas, pre-

dominante em leite; alimentos vegetais fermentados 

(kimchí); óleos de sésamo; tahini (pasta de sementes 

de sésamo); algas torradas; soro de leite; aloé vera pre-

parado para consumo humano; ovas de peixe proces-

sadas; ninhos de pássaros comestíveis; bebidas à base 

de bactérias de ácido lácteo; leite de amêndoa (bebida); 

bebidas à base de leite de amendoim; tripas para fazer 

salsichas; frango grelhado (yakitori); yuba (pele de 

tofu); tajine (pratos preparados à base de carne, peixe, 

ou legumes).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180100

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

[730]  Requerente : SHYH YIH HARDWARE IN-

DUSTRY CORPORATION

  Endereço : 1F., No.68, Sec. 3, Fusing Rd., Xin-

zhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Fivelas de metal comum [ferragens]; 

fechos de porta em metal não eléctricos; puxadores de 

portas em metal; ferrolhos de porta em metal; abri-

dores de portas metálicos não eléctricos; acessórios 

metálicos para portas; fechos de correr para portas em 

metal; chaves de metal; ferrolhos de metal; fechaduras 

de metal, sem ser eléctricas; fechaduras de mola.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180101

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

[730]  Requerente : SHYH YIH HARDWARE IN-

DUSTRY CORPORATION

  Endereço : 1F., No.68, Sec. 3, Fusing Rd., Xin-

zhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Fivelas de metal comum [ferragens]; 

fechos de porta em metal não eléctricos; puxadores de 

portas em metal; ferrolhos de porta em metal; abri-
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dores de portas metálicos não eléctricos; acessórios 

metálicos para portas; fechos de correr para portas em 

metal; chaves de metal; ferrolhos de metal; fechaduras 

de metal, sem ser eléctricas; fechaduras de mola.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180126

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

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de suporte técnico de soft-

ware de computador; concepção de sistemas de redes 

informáticas; aconselhamento relacionado com a con-

cepção de sistemas de redes informáticas; aluguer de 

software informático; fornecimento de software não 

descarregável em linha; fornecimento de acesso tem-

porário a software não descarregável; aluguer de hard-

ware informático; computação em nuvem; concepção 

de máquinas, aparelhos, instrumentos [incluindo as 

suas partes] ou sistemas compostos por tais máquinas, 

aparelhos e instrumentos; fornecimento de informa-

ções relacionadas com a concepção de computadores; 

concepção de computadores, aparelhos electrónicos e 

aparelhos de telecomunicações eléctricos e prestação 

de consultoria relacionada com os mesmos; programa-

ção de computadores; fornecimento de informações 

relacionadas com programação de computadores; 

processamento de informações por meio de computa-

dores (serviços informáticos); monitorização remota 

de sistemas de computador; concepção e programação 

de programas de computador para testes de dejectos 

humanos e fornecimento de instruções e conselhos 

relacionados com os mesmos; fornecimento de progra-

mas de computador não descarregáveis em linha para 

avaliar as condições de saúde com base nos resultados 

de análises de dejectos humanos e fornecimento de 

informações, instruções e conselhos relacionados com 

os mesmos; monitorização de sistemas informáticos 

por acesso remoto; backup  de dados fora do local 

(Off-site data backup); software como serviço (SaaS).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180130

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

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de suporte técnico de soft-

ware de computador; concepção de sistemas de redes 

informáticas; aconselhamento relacionado com a con-

cepção de sistemas de redes informáticas; aluguer de 

software informático; fornecimento de software não 

descarregável em linha; fornecimento de acesso tem-

porário a software não descarregável; aluguer de hard-

ware informático; computação em nuvem; concepção 

de máquinas, aparelhos, instrumentos [incluindo as 

suas partes] ou sistemas compostos por tais máquinas, 

aparelhos e instrumentos; fornecimento de informa-

ções relacionadas com a concepção de computadores; 

concepção de computadores, aparelhos electrónicos e 

aparelhos de telecomunicações eléctricos e prestação 

de consultoria relacionada com os mesmos; programa-

ção de computadores; fornecimento de informações 

relacionadas com programação de computadores; 

processamento de informações por meio de computa-

dores (serviços informáticos); monitorização remota 

de sistemas de computador; concepção e programação 

de programas de computador para testes de dejectos 

humanos e fornecimento de instruções e conselhos 

relacionados com os mesmos; fornecimento de progra-

mas de computador não descarregáveis em linha para 

avaliar as condições de saúde com base nos resultados 

de análises de dejectos humanos e fornecimento de 

informações, instruções e conselhos relacionados com 

os mesmos; monitorização de sistemas informáticos 

por acesso remoto; backup  de dados fora do local 

(Off-site data backup); software como serviço (SaaS).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180136

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

[730]  Requerente : Diurnal Limited
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  Endereço : Cardiff Medicentre, Heath Park, Car-

diff, CF14 4UJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180137

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

[730]  Requerente : Diurnal Limited

  Endereço : Cardiff Medicentre, Heath Park, Car-

diff, CF14 4UJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180146

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

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 2 7 5

3401 135-0062

 #3401, 2-7-5, Shinonome, Koto-Ku, Tokyo 135-0062 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180147

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

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 2 7 5

3401 135-0062

 #3401, 2-7-5, Shinonome, Koto-Ku, Tokyo 135-0062 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180148

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

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 2 7 5

3401 135-0062

 #3401, 2-7-5, Shinonome, Koto-Ku, Tokyo 135-0062 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180149

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

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 2 7 5

3401 135-0062

 #3401, 2-7-5, Shinonome, Koto-Ku, Tokyo 135-0062 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180150

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

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 2 7 5

3401 135-0062

 #3401, 2-7-5, Shinonome, Koto-Ku, Tokyo 135-0062 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180151

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

[730]  Requerente : 

 AMBER BLOOM CO., LTD.

  Endereço : 2 7 5

3401 135-0062

 #3401, 2-7-5, Shinonome, Koto-Ku, Tokyo 135-0062 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180195

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LTD

  Endereço : Blue Dawn, Mooring 12, Riverside 

Quarter Moorings, London SW18 1LP, United King-

dom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; preparações 

para branquear e outras substâncias para uso em la-

vandaria; preparações para limpar, polir, desengordu-

rar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais; cos-

méticos; loções para os cabelos; dentífricos; desodo-

rizantes para uso pessoal; preparações para bronzear 

a pele (cosméticas); produtos para tratamentos faciais 

(cosméticos); produtos para limpar a pele; preparações 

para tonificar a pele; produtos hidratantes para a pele; 

bases (cosméticas); produtos correctores para a pele 

(cosméticos); pós para os cuidados da pele; batons; de-

lineadores de lábios; preparações cosméticas para os 

lábios; delineadores de olhos; sombras para os olhos; 

Kohl  (lápis cosméticos para delinear os olhos); 

máscara para pestanas; extensões para pestanas; pes-

tanas postiças; verniz para unhas; esmaltes para as 

unhas; produtos para remoção do verniz das unhas; 

produtos para os cuidados das unhas; unhas postiças; 

preparações para mudar a cor do cabelo; preparações 

para mudar a cor das pestanas; preparações para pen-

tear o cabelo; produtos para os cuidados dos cabelos; 

produtos de depilação; produtos para a remoção de 

cosméticos; cremes para amaciar e limpar a pele para 

uso cosmético; cremes de noite cosméticos; óleos de 

massagem; incensos; fragrâncias para ambientes; ma-

quilhagem; preparações de maquilhagem; preparações 

cosméticas; preparações de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180196

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LTD

  Endereço : Blue Dawn, Mooring 12, Riverside 

Quarter Moorings, London SW18 1LP, United King-

dom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21
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[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha (não em metais preciosos 

nem em plaqué); pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para fazer escovas; 

artigos para fins de limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semitrabalhado (excepto vidro utilizado na 

construção); vidraria, porcelana e faiança não inclu-

ídas noutras classes; pentes; esponjas; estojos para 

pincéis de maquilhagem equipados; estojos para pen-

tes; estojos para maquilhagem equipados; artigos para 

cabeleireiros (nesta classe); pentes para o cabelo; esco-

vas para pintar o cabelo; esponjas para o corpo; borlas 

de esfoliação para o corpo; esponjas para aplicar pó 

no corpo; caixas para compactos cosméticos em pó; 

espátulas cosméticas; aplicadores de cosméticos; apli-

cadores de maquilhagem para os olhos; escovas para 

as sobrancelhas; pentes para pestanas; esponjas para 

aplicar maquilhagem no rosto; esponjas de maquilha-

gem; escovas; escovas de cabelo; escovas cosméticas; 

escovas para o corpo; pincéis de maquilhagem; apli-

cadores para cosméticos; utensílios cosméticos; peças, 

componentes e acessórios para todos os produtos atrás 

citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180247

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LONDON LTD

  Endereço : Riverbank House, 1 Putney Bridge 

Approach, London, SW6 3BQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; preparações 

para branquear e outras substâncias para uso em la-

vandaria; preparações para limpar, polir, desengordu-

rar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais; cos-

méticos; loções para os cabelos; dentífricos; desodo-

rizantes para uso pessoal; preparações para bronzear 

a pele (cosméticas); produtos para tratamentos faciais 

(cosméticos); produtos para limpar a pele; preparações 

para tonificar a pele; produtos hidratantes para a pele; 

bases (cosméticas); produtos correctores para a pele 

(cosméticos); pós para os cuidados da pele; batons; de-

lineadores de lábios; preparações cosméticas para os 

lábios; delineadores de olhos; sombras para os olhos; 

Kohl  (lápis cosméticos para delinear os olhos); 

máscara para pestanas; extensões para pestanas; pes-

tanas postiças; verniz para unhas; esmaltes para as 

unhas; produtos para remoção do verniz das unhas; 

produtos para os cuidados das unhas; unhas postiças; 

preparações para mudar a cor do cabelo; preparações 

para mudar a cor das pestanas; preparações para pen-

tear o cabelo; produtos para os cuidados dos cabelos; 

produtos de depilação; produtos para a remoção de 

cosméticos; cremes para amaciar e limpar a pele para 

uso cosmético; cremes de noite cosméticos; óleos de 

massagem; incensos; fragrâncias para ambientes; ma-

quilhagem; preparações de maquilhagem; preparações 

cosméticas; preparações de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180248

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LONDON LTD

  Endereço : Riverbank House, 1 Putney Bridge 

Approach, London, SW6 3BQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha (não em metais preciosos 

nem em plaqué); pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para fazer escovas; 

artigos para fins de limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semitrabalhado (excepto vidro utilizado na 

construção); vidraria, porcelana e faiança não inclu-

ídas noutras classes; pentes; esponjas; estojos para 

pincéis de maquilhagem equipados; estojos para pen-

tes; estojos para maquilhagem equipados; artigos para 

cabeleireiros (nesta classe); pentes para o cabelo; esco-

vas para pintar o cabelo; esponjas para o corpo; borlas 

de esfoliação para o corpo; esponjas para aplicar pó 

no corpo; caixas para compactos cosméticos em pó; 

espátulas cosméticas; aplicadores de cosméticos; apli-

cadores de maquilhagem para os olhos; escovas para 

as sobrancelhas; pentes para pestanas; esponjas para 

aplicar maquilhagem no rosto; esponjas de maquilha-

gem; escovas; escovas de cabelo; escovas cosméticas; 

escovas para o corpo; pincéis de maquilhagem; apli-

cadores para cosméticos; utensílios cosméticos; peças, 

componentes e acessórios para todos os produtos atrás 

citados.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180249

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LONDON LTD

  Endereço : Riverbank House, 1 Putney Bridge 

Approach, London, SW6 3BQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; preparações 

para branquear e outras substâncias para uso em la-

vandaria; preparações para limpar, polir, desengordu-

rar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais; cos-

méticos; loções para os cabelos; dentífricos; desodo-

rizantes para uso pessoal; preparações para bronzear 

a pele (cosméticas); produtos para tratamentos faciais 

(cosméticos); produtos para limpar a pele; preparações 

para tonificar a pele; produtos hidratantes para a pele; 

bases (cosméticas); produtos correctores para a pele 

(cosméticos); pós para os cuidados da pele; batons; de-

lineadores de lábios; preparações cosméticas para os 

lábios; delineadores de olhos; sombras para os olhos; 

Kohl  (lápis cosméticos para delinear os olhos); 

máscara para pestanas; extensões para pestanas; pes-

tanas postiças; verniz para unhas; esmaltes para as 

unhas; produtos para remoção do verniz das unhas; 

produtos para os cuidados das unhas; unhas postiças; 

preparações para mudar a cor do cabelo; preparações 

para mudar a cor das pestanas; preparações para pen-

tear o cabelo; produtos para os cuidados dos cabelos; 

produtos de depilação; produtos para a remoção de 

cosméticos; cremes para amaciar e limpar a pele para 

uso cosmético; cremes de noite cosméticos; óleos de 

massagem; incensos; fragrâncias para ambientes; ma-

quilhagem; preparações de maquilhagem; preparações 

cosméticas; preparações de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180250

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LONDON LTD

  Endereço : Riverbank House, 1 Putney Bridge 

Approach, London, SW6 3BQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha (não em metais preciosos 

nem em plaqué); pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para fazer escovas; 

artigos para fins de limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semitrabalhado (excepto vidro utilizado na 

construção); vidraria, porcelana e faiança não inclu-

ídas noutras classes; pentes; esponjas; estojos para 

pincéis de maquilhagem equipados; estojos para pen-

tes; estojos para maquilhagem equipados; artigos para 

cabeleireiros (nesta classe); pentes para o cabelo; esco-

vas para pintar o cabelo; esponjas para o corpo; borlas 

de esfoliação para o corpo; esponjas para aplicar pó 

no corpo; caixas para compactos cosméticos em pó; 

espátulas cosméticas; aplicadores de cosméticos; apli-

cadores de maquilhagem para os olhos; escovas para 

as sobrancelhas; pentes para pestanas; esponjas para 

aplicar maquilhagem no rosto; esponjas de maquilha-

gem; escovas; escovas de cabelo; escovas cosméticas; 

escovas para o corpo; pincéis de maquilhagem; apli-

cadores para cosméticos; utensílios cosméticos; peças, 

componentes e acessórios para todos os produtos atrás 

citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180251

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LONDON LTD

  Endereço : Riverbank House, 1 Putney Bridge 

Approach, London, SW6 3BQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; preparações 

para branquear e outras substâncias para uso em la-

vandaria; preparações para limpar, polir, desengordu-

rar e raspar; sabões; perfumaria; óleos essenciais; cos-

méticos; loções para os cabelos; dentífricos; desodo-

rizantes para uso pessoal; preparações para bronzear 

a pele (cosméticas); produtos para tratamentos faciais 

(cosméticos); produtos para limpar a pele; preparações 
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para tonificar a pele; produtos hidratantes para a pele; 

bases (cosméticas); produtos correctores para a pele 

(cosméticos); pós para os cuidados da pele; batons; de-

lineadores de lábios; preparações cosméticas para os 

lábios; delineadores de olhos; sombras para os olhos; 

Kohl  (lápis cosméticos para delinear os olhos); 

máscara para pestanas; extensões para pestanas; pes-

tanas postiças; verniz para unhas; esmaltes para as 

unhas; produtos para remoção do verniz das unhas; 

produtos para os cuidados das unhas; unhas postiças; 

preparações para mudar a cor do cabelo; preparações 

para mudar a cor das pestanas; preparações para pen-

tear o cabelo; produtos para os cuidados dos cabelos; 

produtos de depilação; produtos para a remoção de 

cosméticos; cremes para amaciar e limpar a pele para 

uso cosmético; cremes de noite cosméticos; óleos de 

massagem; incensos; fragrâncias para ambientes; ma-

quilhagem; preparações de maquilhagem; preparações 

cosméticas; preparações de toilette.

[540]  Marca : 

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

nha e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180252

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

[730]  Requerente : AMANDA HARRINGTON 

LONDON LTD

  Endereço : Riverbank House, 1 Putney Bridge 

Approach, London, SW6 3BQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha (não em metais preciosos 

nem em plaqué); pentes e esponjas; escovas (com 

excepção de pincéis); materiais para fazer escovas; 

artigos para fins de limpeza; palha-de-aço; vidro em 

bruto ou semitrabalhado (excepto vidro utilizado na 

construção); vidraria, porcelana e faiança não inclu-

ídas noutras classes; pentes; esponjas; estojos para 

pincéis de maquilhagem equipados; estojos para pen-

tes; estojos para maquilhagem equipados; artigos para 

cabeleireiros (nesta classe); pentes para o cabelo; esco-

vas para pintar o cabelo; esponjas para o corpo; borlas 

de esfoliação para o corpo; esponjas para aplicar pó 

no corpo; caixas para compactos cosméticos em pó; 

espátulas cosméticas; aplicadores de cosméticos; apli-

cadores de maquilhagem para os olhos; escovas para 

as sobrancelhas; pentes para pestanas; esponjas para 

aplicar maquilhagem no rosto; esponjas de maquilha-

gem; escovas; escovas de cabelo; escovas cosméticas; 

escovas para o corpo; pincéis de maquilhagem; apli-

cadores para cosméticos; utensílios cosméticos; peças, 

componentes e acessórios para todos os produtos atrás 

citados.

[540]  Marca : 

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

nha e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180281

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

[730]  Requerente : HUGEL INC.

  Endereço : 61-20, Sinbuk-ro, Sinbuk-eup, Chun-

cheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos; 

aparelhos e instrumentos cirúrgicos; aparelhos e 

instrumentos cirúrgicos para cirurgia plástica e tra-

tamentos de pele ferida; aparelhos e instrumentos 

médicos para enxertos da pele; aparelhos e instrumen-

tos médicos para uso dermatológico; equipamentos 

eléctricos de beleza (para fins medicinais); aparelhos 

e instrumentos médicos para tratamentos da pele; se-

ringas para uso médico; seringas para injecções; lasers 

para fins médicos (incluídos para uso dermatológico); 

aparelhos para massagens estéticas; aparelhos e ins-

trumentos dentários; aparelhos e instrumentos vete-

rinários; artigos ortopédicos; fios, cirúrgicos; seringas 

hipodérmicas; luvas para fins medicinais; máscaras 

para pessoal médico; recipientes para aplicação de 

medicamentos; aparelhos e instrumentos urológicos; 

materiais para enchimento de cavidades ósseas à base 

de materiais sintéticos; implantes artificiais para uso 

cirúrgico; implantes mamários; próteses mamárias; 

fios de elevação para fins médicos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180310

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Artigos de perfumaria; desodorizantes 

para uso pessoal; sprays para o corpo; óleos essenciais 

para o corpo; loções para o corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180311

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bagagem; sacos, nomeadamente, sacos 

para todos os fins, sacos de viagem, sacos a tiracolo, 

sacos de mão, sacos de compras, bolsas de fim de se-

mana, sacos de equipamento (com formato cilíndrico), 

e sacos de couro; carteiras de bolso; caixas de trans-

porte de animais (saco); chicotes; arreios para animais; 

sacos para cosméticos vendidos vazios; bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180312

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Roupa interior feminina, vestuário 

modelador; meias de malha; ligas e cintos de ligas 

para vestuário; cuecas de senhora; pijamas em estilo 

babydoll; meias collants; sutiãs com adesivos sendo 

modeladores de peito; tapa-mamilos (artigos de ves-

tuário) em estilo de pétalas; tapa-mamilos; acessórios 

de lingerie, nomeadamente almofadas de peito remo-

víveis utilizadas em sutiãs; sutiãs (bras); sutiã bralette; 

combinações sendo roupa interior; bodies sendo roupa 

interior; macacões de criança; malhas para ginástica; 

espartilhos sendo roupa interior; espartilhos para se-

nhoras (bustiers); regata feminina; camisolas sendo 

roupa interior; camisolas compridas interiores; négli-

gé; biquínis; sutiãs (brassiere); cintas elásticas (roupa 

interior); camisa de noite; camisolas de dormir sendo 

roupa interior; fatos de ginástica ou dança (leotards); 

meias; t-shirts; sweatshirts; fatos de banho; acessórios 

de fato de banho, nomeadamente toucas de banho, 

vestidos de praia e túnicas para usar por cima do fato 

de banho; resguardos para os ombros (vestuário); xai-

les; roupões; sarongs; capotes; calções; palas de bonés 

sob a forma de chapelaria e chapéus de sol; chapelaria; 

sapatos, nomeadamente, sandálias; cintos de couro 

e em imitação de couro; arreios de couro usados por 

pessoas como vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180313

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

vestuário, roupa interior feminina (lingerie), fragrân-

cias, loções, e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180314

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Artigos de perfumaria; desodorizantes 

para uso pessoal; sprays para o corpo; óleos essenciais 

para o corpo; loções para o corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180315

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bagagem; sacos, nomeadamente, sacos 

para todos os fins, sacos de viagem, sacos a tiracolo, 

sacos de mão, sacos de compras, bolsas de fim de se-

mana, sacos de equipamento (com formato cilíndrico), 

e sacos de couro; carteiras de bolso; caixas de trans-

porte de animais (saco); chicotes; arreios para animais; 

sacos para cosméticos vendidos vazios; bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180316

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Roupa interior feminina, vestuário 

modelador; meias de malha; ligas e cintos de ligas 

para vestuário; cuecas de senhora; pijamas em estilo 

babydoll; meias collants; sutiãs com adesivos sendo 

modeladores de peito; tapa-mamilos (artigos de ves-

tuário) em estilo de pétalas; tapa-mamilos; acessórios 

de lingerie, nomeadamente almofadas de peito remo-

víveis utilizadas em sutiãs; sutiãs (bras); sutiã bralette; 

combinações sendo roupa interior; bodies sendo roupa 

interior; macacões de criança; malhas para ginástica; 

espartilhos sendo roupa interior; espartilhos para se-

nhoras (bustiers); regata feminina; camisolas sendo 

roupa interior; camisolas compridas interiores; négli-

gé; biquínis; sutiãs (brassiere); cintas elásticas (roupa 

interior); camisa de noite; camisolas de dormir sendo 

roupa interior; fatos de ginástica ou dança (leotards); 

meias; t-shirts; sweatshirts; fatos de banho; acessórios 

de fato de banho, nomeadamente toucas de banho, 

vestidos de praia e túnicas para usar por cima do fato 

de banho; resguardos para os ombros (vestuário); xai-

les; roupões; sarongs; capotes; calções; palas de bonés 

sob a forma de chapelaria e chapéus de sol; chapelaria; 

sapatos, nomeadamente, sandálias; cintos de couro 

e em imitação de couro; arreios de couro usados por 

pessoas como vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180317

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

vestuário, roupa interior feminina (lingerie), fragrân-

cias, loções, e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180318

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Artigos de perfumaria; desodorizantes 

para uso pessoal; sprays para o corpo; óleos essenciais 

para o corpo; loções para o corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180319

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.
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  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bagagem; sacos, nomeadamente, sacos 

para todos os fins, sacos de viagem, sacos a tiracolo, 

sacos de mão, sacos de compras, bolsas de fim de se-

mana, sacos de equipamento (com formato cilíndrico), 

e sacos de couro; carteiras de bolso; caixas de trans-

porte de animais (saco); chicotes; arreios para animais; 

sacos para cosméticos vendidos vazios; bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180320

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Roupa interior feminina, vestuário 

modelador; meias de malha; ligas e cintos de ligas 

para vestuário; cuecas de senhora; pijamas em estilo 

babydoll; meias collants; sutiãs com adesivos sendo 

modeladores de peito; tapa-mamilos (artigos de ves-

tuário) em estilo de pétalas; tapa-mamilos; acessórios 

de lingerie, nomeadamente almofadas de peito remo-

víveis utilizadas em sutiãs; sutiãs (bras); sutiã bralette; 

combinações sendo roupa interior; bodies sendo roupa 

interior; macacões de criança; malhas para ginástica; 

espartilhos sendo roupa interior; espartilhos para se-

nhoras (bustiers); regata feminina; camisolas sendo 

roupa interior; camisolas compridas interiores; négli-

gé; biquínis; sutiãs (brassiere); cintas elásticas (roupa 

interior); camisa de noite; camisolas de dormir sendo 

roupa interior; fatos de ginástica ou dança (leotards); 

meias; t-shirts; sweatshirts; fatos de banho; acessórios 

de fato de banho, nomeadamente toucas de banho, 

vestidos de praia e túnicas para usar por cima do fato 

de banho; resguardos para os ombros (vestuário); xai-

les; roupões; sarongs; capotes; calções; palas de bonés 

sob a forma de chapelaria e chapéus de sol; chapelaria; 

sapatos, nomeadamente, sandálias; cintos de couro 

e em imitação de couro; arreios de couro usados por 

pessoas como vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180321

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

[730]  Requerente : Skims Body, Inc.

  Endereço : 3578 Hayden Avenue - Suite N1, Cul-

ver City, California 90232, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

vestuário, roupa interior feminina (lingerie), fragrân-

cias, loções, e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180327

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

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Sucedâneos de carne; substitutos de 

carne à base de plantas; rissóis de carne à base de 

plantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/15  Estados Unidos 

da América N.º 90/183,070

[210]  N.º : N/180341

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

[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 : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; computadores portáteis; computadores de table-

te; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; te-

lefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos 
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de comunicação sem fios para transmissão de voz, da-

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

aparelhos de comunicação para redes; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar 

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

mento de chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; hardware de computador utilizá-

vel; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capa-

zes de proporcionar acesso à internet para enviar, re-

ceber e armazenar chamadas telefónicas, correio elec-

trónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; 

óculos inteligentes; anéis inteligentes, rastreadores uti-

lizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumen-

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

ware de computador; software informático para uso 

em revisão, armazenamento, organização, e leitura de 

conteúdos áudio e vídeo; software informático para 

uso em organização, transmissão, manipulação, repro-

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

dio, vídeo, imagens e outros conteúdos multimédia em 

dispositivos electrónicos digitais; software para o de-

senvolvimento de programas informáticos; software de 

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multi-

média pré-gravado descarregável; webcasts e podcasts 

descarregáveis apresentando programas de áudio, ví-

deo, e outras transmissões multimédia descarregáveis 

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

concertos, rádio, desporto, fitness, exercício físico, jo-

gos, eventos culturais, e programas educacionais e re-

lacionados com entretenimento; áudio, vídeo e fichei-

ros multimédia digitais descarregáveis e gravações 

apresentando música, televisão, filmes, livros, notícias, 

concertos, rádio, desporto, fitness, exercício físico, jo-

gos, eventos culturais, e programas educacionais e re-

lacionados com entretenimento; ficheiros de media di-

gital descarregável, nomeadamente, podcasts, imagens, 

gravações de áudio e vídeo relacionados com a saúde, 

bem-estar, estilo de vida, exercícios físicos, treino físi-

co, instrução em matéria de fitness, exercício físico 

guiado, e desenvolvimento pessoal; dispositivos perifé-

ricos de computador; dispositivos periféricos para 

computador, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

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

ricos de computador utilizáveis para uso com compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, auriculares, auscultadores, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de 

identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para 

gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para 

medição da pressão; indicadores de pressão; monito-

res, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e 

fones de ouvido para uso com computadores, telefones 

inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, disposi-

tivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodi-

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

dio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares 

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

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

ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; 

flashes para máquinas fotográficas; teclados, ratos, al-

mofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e 

discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

colunas alto-falantes; amplificadores e receptores de 

áudio; aparelhos de áudio para veículos motorizados; 

aparelhos de gravação de voz e reconhecimento de 

voz; auriculares, auscultadores; microfones; televisões; 

televisores e ecrãs de televisão; codificadores / desco-

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

ceptores de rádio; interfaces de usuário para computa-

dores de bordo e dispositivos electrónicos a bordo, no-

meadamente painéis de controle electrónicos, monito-

res, telas sensíveis ao toque/ ecrãs tácteis (touchscre-

ens), controles remotos, estações de acoplamento, co-

nectores, interruptores e controles activados por voz; 

aparelhos de sistemas de posicionamento global (GPS); 

instrumentos de navegação; aparelhos de navegação 

para veículos [computadores a bordo dos veículos]; 

aparelhos de controlo remoto para controlar computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligen-

tes, óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, lei-

tores e gravadores de áudio e vídeo, televisões, codifi-

cadores / descodificadores (set-top boxes), altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para 

controlar computadores, telefones móveis, dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos inte-

ligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gravado-

res de áudio e vídeo, televisões, codificadores / desco-

dificadores (set-top boxes), altifalantes, amplificado-

res, sistemas teatrais domésticos, e sistemas de entre-

tenimento; aparelhos para armazenamento de dados; 
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chips de computador; baterias; carregadores de bate-

ria; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, 

acopladores, estações de acoplamento e adaptadores 

eléctricos e electrónicos para computadores, telefones 

móveis, computadores portáteis, periféricos de compu-

tadores, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores e gra-

vadores de áudio e vídeo, televisões, e codificadores / 

/descodificadores (set-top boxes); telas interativas sen-

síveis ao toque; interfaces para computadores, monito-

res de computador, telemóveis, dispositivos electróni-

cos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, reló-

gios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

dos a monitores de computador, monitores de telemó-

veis, e monitores de relógios inteligentes; peças e aces-

sórios para computadores, periféricos de computado-

res, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, e codificado-

res / descodificadores (set-top boxes); capas, sacos, es-

tojos, capas protectoras, correias e cordões para com-

putadores, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, 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; aparelhos 

e instrumentos de pesagem; medições; quadros de avi-

sos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silí-

cio [para circuitos integrados]; circuitos integrados; 

amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remote; 

fios condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; ins-

talações eléctricas para o controlo remoto de opera-

ções industriais; painéis solares para a produção de 

electricidade; bolachas fotovoltaicas (solar wafers); ba-

terias solares; pára-raios; electrolisadores; extintores 

de incêndio; aparelhos radiológicos para fins indus-

triais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisado-

res de apito de alarme; desenhos animados; ensaiado-

res [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos para 

chamar os cães; ímanes decorativos; vedações electrifi-

cadas; retardadores de carro com controlo remoto por-

táteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/14  Jamaica

N.º 81435

[210]  N.º : N/180342

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

[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 : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; difusão, transmis-

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

timédia, e conteúdo televisivo, e rádio através de redes 

de telecomunicação, redes informáticas, a internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão 

e cabo; subscrição a transmissão de televisão pagar-

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

redes de telecomunicação, redes informáticas, a inter-

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

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

dido; combinação de utilizadores para a transferência 

de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satélite, rádio, redes de comunicações wireless, tele-

visão e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens 

electrónicas, transmissão electrónica de dados, servi-

ços de audioconferência e videoconferência; forneci-

mento de acesso a redes de telecomunicações, redes 

de computador, Internet, comunicações via satélite, 

redes de comunicações wireless e cabo; fornecimento 

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

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

programas de vídeo e áudio; comunicação por compu-

tador; serviços de informação, assessoria e consultoria 

relativos a tudo o que antecede.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/14  Jamaica

N.º 81435
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[210]  N.º : N/180343

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

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nome-

adamente, séries contínuas que apresentam temas 

de saúde, bem-estar, estilo de vida, exercício, treino 

físico, instrução de fitness, exercícios físicos guiados, 

e desenvolvimento pessoal fornecidos através de we-

bcasts, podcasts, e de transmissões radiofónicas ou 

televisivas; serviços de produção de áudio, nomeada-

mente, criação e produção de conteúdo audiovisual 

e áudio em áreas da saúde, bem-estar, estilo de vida, 

exercícios físicos, treino físico, instrução em matéria 

de fitness, exercício físico guiado, e desenvolvimento 

pessoal; produção de gravações de áudio; fornecimen-

to de informação relacionada com a saúde, bem-estar, 

estilo de vida, exercícios físicos, treino físico, instru-

ção em matéria de fitness, exercício físico guiado, e 

desenvolvimento pessoal; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de podcasts de vídeo 

em áreas da saúde e fitness; serviço de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de podcasts em áreas da 

saúde e fitness; condução de aulas de fitness; serviços 

de educação física.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/14  Jamaica

N.º 81435

[210]  N.º : N/180345

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

[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 : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais on-line; servi-

ços de assistente pessoal; serviços de porteiro pessoal 

para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/09/14  Jamaica

N.º 81435

[210]  N.º : N/180359

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7

14 50 25

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180388

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

[730]  Requerente : 

 CHAN WAI CHEONG

  Endereço : 5 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180389

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

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Cartazes; álbuns; artigos de papelaria; 

aguarelas; objetos de arte litografados; blocos para de-

senho; panfletos, calendários; carateres de tipografia 

[números e letras]; carateres de tipografia; cadernos; 

cartões de felicitações; cartões postais; cavaletes para 
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a pintura; números [carateres de tipografia]; cromo-

litografias (cromos); lacre; ceras para modelar, sem 

ser para uso dentário; clichés de tipografia; lápis; de-

calques (decalcomanias); instrumentos para desenho; 

instrumentos para escrita; bases para copos, em papel; 

tinta e tinta de escrever; tinteiros; embrulhos para gar-

rafas em cartão ou em papel; invólucros para garrafas 

em cartão ou em papel; etiquetas em papel ou em car-

tão; tecidos para encadernações; artigos para encader-

nação; panfletos; materiais para escrita; materiais para 

desenho; galvanótipos; fotografias; material impresso; 

impressões gráficas; letras de aço; litografias; livros; 

marcadores para livros; material de ensino (excepto 

aparelhos); materiais para moldagem; modelos de es-

crita para modelação; modelos de bordado (padrões); 

moldes para modelagem de argilas [material para 

artistas]; estojos para escrita (conjuntos); estojos para 

escrita [papelaria], laços em papel, sem ser retrosaria 

ou decorações para cabelos; papel de prata; fotogra-

fias impressas; fotogravuras; pincéis; pochoirs [moldes 

recortados para pintar]; representações gráficas; re-

produções gráficas; sinetes para lacrar; almofadas de 

tinta.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/02  França

N.º 204707920

[210]  N.º : N/180391

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

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); 

extratos alcoólicos; essências alcoólicas; extratos de 

fruta com álcool.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/02  França

N.º 204707920

[210]  N.º : N/180392

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

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Fabrico por encomenda de garrafas; 

serviços de prateação; montagem de materiais por 

encomenda para terceiros; bordadura de tecidos (ba-

ínhas); serviços de bordados; serviços de cromagem; 

serviços de douradura; serviços de estanhagem; im-

pressão de desenhos; impressão litográfica; serviços 

de impressão em 3D; serviço de gravura (encravação); 

serviços de acolchoamento; serviços de fotogravura; 

revestimento a ouro; serviços de encadernação; ser-

viços de serigrafia; serviços de sopramento de vidro 

(glass-blowing); serviços de tratamento de tecidos; 

serviços de produção de trabalhos em couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/02  França

N.º 204707920

[210]  N.º : N/180393

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

[730]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação; provisão de for-

mação; serviços de entretenimento; actividades des-

portivas e culturais; informação sobre entretenimento; 

arranjo e condução de conferências; arranjo e condu-

ção de congressos; organização de exibições para fins 

culturais e educacionais; serviços de organização e 

gestão de eventos de prova de bebidas alcoólicas (edu-

cação ou entretenimento); organização e condução de 

workshops relacionados com o fabrico de objectos.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/02  França

N.º 204707920

[210]  N.º : N/180408

[220]  Data de pedido : 2021/03/17
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[730]  Requerente : Kurashiki Boseki Kabushiki 

Kaisha (trading also as Kurabo Industries Ltd.)

  Endereço : 7-1 Honmachi, Kurashiki-shi Okaya-

ma-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras higiénicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180409

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

[730]  Requerente : Kurashiki Boseki Kabushiki 

Kaisha (trading also as Kurabo Industries Ltd.)

  Endereço : 7-1 Honmachi, Kurashiki-shi Okaya-

ma-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Feltro e matérias têxteis não tecidas; 

cortinas para o duche, tecidos; tecidos de malha; arti-

gos em matérias têxteis tecidas para uso pessoal (sem 

ser vestuário); redes contra mosquitos; lençóis; edre-

dões para futons; capas de edredão para futons; telas 

para futons [futons sem estofamento]; fronhas [fronhas 

para travesseiros]; cobertores; guardanapos de mesa 

em matérias têxteis; panos de cozinha para secar a loi-

ça; coberturas para assentos em matérias têxteis; tape-

çarias murais em matérias têxteis; cortinas; toalhas de 

mesa, sem ser em papel; reposteiros [cortinas em pano 

grosso].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180410

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

[730]  Requerente : Kurashiki Boseki Kabushiki 

Kaisha (trading also as Kurabo Industries Ltd.)

  Endereço : 7-1 Honmachi, Kurashiki-shi Okaya-

ma-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, roupa para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180411

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

[730]  Requerente : Kurashiki Boseki Kabushiki 

Kaisha (trading also as Kurabo Industries Ltd.)

  Endereço : 7-1 Honmachi, Kurashiki-shi Okaya-

ma-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes de banho para lavabos; tapetes 

tatami; esteiras de goza em junco; esteiras Komo  

(entrançado de folhas de arroz selvagem); tapetes ta-

tami como revestimentos para pavimentos; materiais 

(nesta classe) para debruns de tapetes tatami; centros 

de tapetes tatami; tapetes de junco com motivos florais 

Hana  mushiro ; esteiras de palha Mushiro; reves-

timentos para pavimentos; tapeçarias murais, sem ser 

em matérias têxteis; relva artificial; tapetes de ginásti-

ca; papel de parede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180424

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

[730]  Requerente : leguano GmbH

  Endereço : Industriepark Nord 99, 53567 Buch-

holz, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180425

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

[730]  Requerente : leguano GmbH

  Endereço : Industriepark Nord 99, 53567 Buch-

holz, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos de desporto, desde que incluí-

dos na Classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180426

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

[730]  Requerente : leguano GmbH

  Endereço : Industriepark Nord 99, 53567 Buch-

holz, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180427

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

[730]  Requerente : leguano GmbH

  Endereço : Industriepark Nord 99, 53567 Buch-

holz, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos de desporto, desde que incluí-

dos na Classe 28.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180428

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

[730]  Requerente : leguano GmbH

  Endereço : Industriepark Nord 99, 53567 Buch-

holz, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo e preto.

[210]  N.º : N/180429

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

[730]  Requerente : leguano GmbH

  Endereço : Industriepark Nord 99, 53567 Buch-

holz, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Artigos de desporto, desde que incluí-

dos na Classe 28.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo e preto.

[210]  N.º : N/180469

[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 : 21

[511]  Produtos : Copos de aprendizagem para crian-

ças; recipientes e utensílios domésticos e de cozinha, 

incluindo chávenas, canecas, copos sem pé, garrafas, 

frascos, jarros, frascos de vidro para alimentos, potes 

com bomba distribuidora ( pump pots ), decantado-

res, cafeteiras (não eléctricas), bules de chá, tigelas, 

pratos, travessas, utensílios para servir alimentos, 

fogões de cozedura lenta (não eléctricos), apoios para 

facas, placas para facas, garfos para servir, colheres 

de cozinha, e recipientes de armazenamento de ali-

mentos, incluindo potes para alimentos e acessórios 

e peças para os produtos mencionados; geleiras não 

eléctricas para piqueniques; lancheiras, kits, sacolas e 

sacos isolantes para merendas; sacos isolantes adapta-

dos para conter recipientes fechados com alimentos e 

bebidas, cobertores, toalhas, artigos para piqueniques, 
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material escolar, livros, óculos de leitura, óculos de 

sol, telemóveis, carteiras e outros artigos de uso do-

mésticos e pessoal; cafeteiras de êmbolo (não eléctri-

cas), infusores para chá; e blocos e placas refrigerantes 

substitutas do gelo, que podem ser re-congeladas, usa-

das para manter os alimentos e as bebidas frias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180489

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

[730]  Requerente : BANQUE PICTET & CIE S.A.

  Endereço : Route des Acacias 60, 1227 Carouge 

(GE), Suica

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros e monetários; 

serviços bancários; serviços de investimento; serviços 

de investimento relacionados com capitais, fundos e 

fundos fiduciários; serviços de consultadoria em in-

vestimento de capitais; serviços de assessoria, gestão, 

aplicação e investimento financeiro em matéria de 

investimentos em fundos mútuos, fundos de investi-

mento colectivo e fundos de cobertura; serviços finan-

ceiros relacionados com fundos fiduciários; gestão de 

patrimónios; serviços fiduciários; subscrição financeira 

e emissão de títulos; serviços de avaliação e serviços 

de transacção de títulos financeiros e produtos deriva-

dos financeiros; serviços de informação e consultado-

ria financeira em matéria de títulos e matérias-primas 

e operações sobre títulos e matérias-primas; serviços 

de transferências e transacções financeiras e serviços 

de pagamento; serviços cartões de crédito e de débito; 

troca de moeda e serviços de câmbio; fornecimento de 

informações, aconselhamento e análises relacionados 

com finanças; cotações e negociação de contratos de 

futuros sobre índices bolsistas; fornecimento de rela-

tórios de solvência e notações de crédito; serviços de 

avaliação financeira; serviços de apreciação financeira; 

serviços de mediação financeira; serviços de emprés-

timos, de crédito e de financiamento aluguer-compra 

[leasing]; depósito de títulos, acções e obrigações; 

angariação de fundos e patrocínio financeiro; apoio 

financeiro; serviços de seguros; negócios imobiliários; 

apreciação e avaliação de obras culturais e artísti-

cas; fornecimento de informações sobre a avaliação 

e apreciação de obras culturais e artísticas, incluindo 

pinturas, móveis, esculturas, livros, os serviços atrás 

referidos prestados através de uma rede informática 

mundial; patrocínio e mecenato financeiro no domínio 

das artes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180502

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

[730]  Requerente : 

 MANKEY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

  Endereço : 8

B 13 5

 Flat/Rm 5, Blk B, 13/F, Wah Tat Industrial Centre, 

No.8 Wah Sing Street, Kwai Chung, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180503

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

[730]  Requerente : 

 MANKEY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

  Endereço : 8

B 13 5

 Flat/Rm 5, Blk B, 13/F, Wah Tat Industrial Centre, 

No.8 Wah Sing Street, Kwai Chung, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180511

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

[730]  Requerente : NICOLAS GERARD

  Endereço : P. 204, 5115 route Des Hauts Du 

Camp, 83330 Le Castellet, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180512

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

[730]  Requerente : NICOLAS GERARD

  Endereço : P. 204, 5115 route Des Hauts Du 

Camp, 83330 Le Castellet, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180622

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

[730]  Requerente : Francesco Cecchini

  Endereço : Skeppstavagen 23 lgh1202 12430 Ban-

dhagen Stockholm Sweden

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180623

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

[730]  Requerente : Francesco Cecchini

  Endereço : Skeppstavagen 23 lgh1202 12430 Ban-

dhagen Stockholm Sweden

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180640

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

[730]  Requerente : Lien Hwa Milling Corporation

  Endereço : 6F., No. 44, Sec. 1, Chengde Rd., Da-

tong Dist., Taipei City 10355, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/180664

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de discoteca e de clubes; ser-

viços de degustação de bebidas alcoólicas e serviços 

relacionados com clubes de vinho para fins educativos; 

organização de jogos, competições, eventos, festas, es-

pectáculos, exposições no domínio do divertimento ou 

da educação; organização de conferências, seminários, 

congressos, exposições, feiras, eventos com fins cultu-

rais e educativos relacionados com bebidas alcoólicas 

e enologia; publicação, incluindo em redes mundiais 

de telecomunicações (assimiladas à internet) ou com 

acesso privado ou restrito (intranets), em particular de 

textos, ilustrações, artigos, livros, revistas, jornais, pe-

riódicos, revistas, catálogos e suportes de informação 

de todos os tipos relacionados às bebidas alcoólicas e 

enologia; actividades culturais e recreativas ligadas a 

bebidas alcoólicas e enologia; fornecimento de infor-

mações sobre educação, entretenimento e recreação 

relacionados com bebidas alcoólicas e degustação de 

vinhos; serviços de clube de entretenimento relaciona-

dos com bebidas alcoólicas e enologia.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/11/13  França

N.º 204701146

[210]  N.º : N/180668

[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 : 41

[511]  Serviços : Serviços de discoteca e de clubes; ser-

viços de degustação de bebidas alcoólicas e serviços 

relacionados com clubes de vinho para fins educativos; 

organização de jogos, competições, eventos, festas, es-

pectáculos, exposições no domínio do divertimento ou 

da educação; organização de conferências, seminários, 

congressos, exposições, feiras, eventos com fins cultu-

rais e educativos relacionados com bebidas alcoólicas 

e enologia; publicação, incluindo em redes mundiais 

de telecomunicações (assimiladas à internet) ou com 

acesso privado ou restrito (intranets), em particular de 

textos, ilustrações, artigos, livros, revistas, jornais, pe-

riódicos, revistas, catálogos e suportes de informação 

de todos os tipos relacionados às bebidas alcoólicas e 

enologia; actividades culturais e recreativas ligadas a 

bebidas alcoólicas e enologia; fornecimento de infor-

mações sobre educação, entretenimento e recreação 

relacionados com bebidas alcoólicas e degustação de 

vinhos; serviços de clube de entretenimento relaciona-

dos com bebidas alcoólicas e enologia.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/10/23  França

N.º 4694576

[210]  N.º : N/180687

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7-13

4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/180711

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

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands
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  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

啓

鈎

撑 撑

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018395692

[210]  N.º : N/180762

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 
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de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180763

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180764

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180765

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 
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(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180766

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180767

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180768

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180769

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180770

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180771

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180772

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180773

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180774

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

dos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, gomas 

(chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; suplementos alimentares naturais; 

suplementos à base de plantas; suplementos dietéticos 

de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; suple-

mentos alimentares minerais; suplementos nutricio-

nais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180775

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180776

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180777

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180778

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180779

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e sagú; fa-

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 
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fermento em pó; sal, temperos, especiarias, ervas em 

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

alimentares; gelo (água congelada); rebuçados (can-

dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180780

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

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180794

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

[730]  Requerente : Griffith Foods International Inc.

  Endereço : One Griffith Center, Alsip, Illinois 

60803 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Xaropes para bebidas; preparações 

não alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

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

laranja e branco.

[210]  N.º : N/180795

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

[730]  Requerente : 

 CHAU KEE CATERING MANAGEMENT LIMITED

  Endereço : 1A-1L

601A

 Rm 601A Witty Comm Bldg 1A-1L Tung Choi St 

MongKok Kln Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180800

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-
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nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180801

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180803

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180804

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 



9338     24   2021  6  16 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180805

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180806

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180808

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180809

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180810

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180811

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 
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de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180813

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180814

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180815

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 
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para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180816

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180818

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180819

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-
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adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180820

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180821

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180823

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180824

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180825

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180826

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-
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nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180828

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180829

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180830

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-
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belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180831

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180833

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180834

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34
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[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180835

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180836

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-

nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180838

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180839

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180840

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adictivos para banho; ervas para ba-

nho; óleos para banho; óleos para banho para fins cos-

méticos; cosméticos para cuidados de beleza; cremes 

de beleza para cuidados do corpo; géis de beleza; lo-

ções de beleza; produtos cosméticos para beleza e cor-

po; cremes para o corpo; óleos para o corpo; cremes 

cosméticos; óleos cosméticos; cosméticos e produtos 

de maquilhagem; loções faciais e para o corpo; leites 

para o rosto e corpo; loções faciais; preparações para 

o cuidado dos cabelos; preparações para estilizar o ca-

belo; cremes para as mãos; loções para as mãos; prepa-

rações para o cuidado dos lábios; produtos cosméticos 

para amaciar os lábios; brilhos para os lábios; sabo-

nete líquido; cremes para massagem (não medicinal); 

óleo para massagem (não medicinal); preparações de 

espuma para banho, não medicinais; preparações não 

medicinais para o cuidado dos cabelos; preparações 

para o cuidado da pele, não medicinais; preparações 

não medicinais para o cuidado do escalpe; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; óleos para fins 

de toilette; preparações para o cuidado da pele; cremes 

para a pele; emolientes para a pele; loções para a pele; 

sabonetes para a pele; sabonetes para os cuidados da 

pele; sabonetes para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180841

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e medi-

cinais; produtos relacionados com ervas medicinais, 

nomeadamente, óleos medicinais; óleos derivados de 

ervas medicinais; ervas medicinais; produtos relacio-
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nados com ervas medicinais, nomeadamente óleos, 

unguentos medicinais, pomadas concentradas, tintu-

ras, comprimidos e cápsulas, cada um contendo ervas 

medicinais; bebidas medicinais; extractos de plantas 

para fazer bebidas medicinais; produtos alimentares e 

bebidas sendo infundidos com ervas medicinais; óleos, 

sais, pomadas concentradas, tinturas, comprimidos e 

cápsulas, cada um contendo resinas e óleos derivados 

de ervas medicinais; nutracêuticos para fins medi-

cinais; nutracêuticos para fins medicinais contendo 

ervas medicinais; nutracêuticos para fins medicinais 

contendo derivados de ervas medicinais, nomeada-

mente resinas e óleos; cremes medicamentosos para a 

pele, sabonetes em barra e líquidos, aditivos de banho, 

ervas de banho, óleos de banho, cremes corporais, 

óleos corporais, loções faciais e corporais, leite facial 

e corporal, loção facial, e preparações para cuidados 

da pele cada um contendo derivados de ervas medici-

nais; cada um dos produtos acima mencionados para o 

alívio da dor, para relaxamento, para reduzir o stress e 

a fadiga, para melhorar o humor, para manter a saúde 

geral e o bem-estar, para aliviar a ansiedade, para ali-

viar a depressão, bem como auxiliar o sono; lubrifican-

tes sexuais pessoais; sistemas transdérmicos contendo 

ervas medicinais para tratamento médico; sprays orais 

contendo ervas medicinais; produto farmacêutico rela-

cionado com ervas medicinais, nomeadamente, óleos 

(para fins médicos); óleos derivados de ervas medici-

nais (para fins médicos); produtos alimentares con-

tendo ervas medicinais, resinas de ervas medicinais e 

óleos de ervas medicinais, nomeadamente manteiga 

(para fins médicos); plantas medicinais vivas (para 

fins médicos); sementes de ervas medicinais (para fins 

médicos); ervas medicinais secas (para fins médicos); 

derivados de ervas medicinais, nomeadamente resinas 

e óleos (para fins médicos); ervas medicinais para uso 

recreativo (para fins médicos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180843

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, aquaculturais e 

hortícolas em bruto e não transformados; ervas fres-

cas; plantas de ervas naturais vivas; sementes de ervas 

naturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180844

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

[730]  Requerente : Aphria Inc.

  Endereço : 265 Talbot Street West, Leamington, 

Ontario N8H 4H3, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Artigos para fumadores; ervas naturais 

secas para fumar; derivados de ervas naturais, nome-

adamente resinas e óleos para fumar; ervas naturais 

para uso recreativo (para fumar); artigos para fumado-

res, nomeadamente, cachimbos para fumar, sacos para 

uso com ervas medicinais e naturais, isqueiros para 

fumadores, vaporizadores orais para fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180860

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

[730]  Requerente : Abu Dhabi National Oil Com-

pany

  Endereço : ADNOC Headquarters, Corniche 

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

tes

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos lubrificantes; petróleo, em bruto 

ou refinado; crude (petróleo em bruto); gasolina; com-

bustíveis derivados do petróleo bruto; combustíveis; 

ceras [matérias-primas]; velas; preparações para a re-

moção do pó; energia eléctrica.

[540]  Marca : 

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

lha, azul e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180861

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

[730]  Requerente : Abu Dhabi National Oil Com-

pany

  Endereço : ADNOC Headquarters, Corniche 

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

tes

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos lubrificantes; petróleo, em bruto 

ou refinado; crude (petróleo em bruto); gasolina; com-

bustíveis derivados do petróleo bruto; combustíveis; 

ceras [matérias-primas]; velas; preparações para a re-

moção do pó; energia eléctrica.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180862

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

[730]  Requerente : Abu Dhabi National Oil Com-

pany

  Endereço : ADNOC Headquarters, Corniche 

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

tes

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos lubrificantes; petróleo, em bruto 

ou refinado; crude (petróleo em bruto); gasolina; com-

bustíveis derivados do petróleo bruto; combustíveis; 

ceras [matérias-primas]; velas; preparações para a re-

moção do pó; energia eléctrica.

[540]  Marca : 

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

branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/180865

[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/180871

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

 LOU SAN LEONG

  Endereço : 3 50 R

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 不 類

料 不 類
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 653

[210]  N.º : N/180872

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : 

 LOU SAN LEONG

  Endereço : 3 50 R

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 不 類

料 不 類

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone #343535

Pantone #e9d920 Pantone #1b7fc4

Pantone #ce197c

[210]  N.º : N/180875

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de agências de viagens; or-

ganização e reserva de viagens para férias organiza-

das; organização de viagens e excursões; serviços de 

transporte ferroviário; serviços de transporte aéreo; 

serviços de transporte por barco; serviços de trans-

porte em autocarros; serviços de taxis; reservas de 

viagens e transportes; fornecimento de informações 

sobre viagens; serviços de emissão de bilhetes para 

viagens e transportes; serviços de bilhetes de viagens 

e transportes que permitem aos consumidores obter 

preços reduzidos comprando separadamente as etapas 

individuais da viagem; fornecimento de informações 

sobre transportes e viagens através de uma base de 

dados informática pesquisáveis online; fornecimento 

de informações e actualizações de tráfego; serviços de 

aluguer de veículos; serviços de correio especial por 

estafeta.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e laranja.

[210]  N.º : N/180876

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agência de viagens para 

organização de alojamento temporário; serviços para 

fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de 

alojamento temporário; serviços de reservas relacio-

nados com alojamento temporário; fornecimento de 

serviços de reservas de restaurantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e laranja.

[210]  N.º : N/180877

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de agências de viagens; or-

ganização e reserva de viagens para férias organiza-

das; organização de viagens e excursões; serviços de 

transporte ferroviário; serviços de transporte aéreo; 

serviços de transporte por barco; serviços de trans-

porte em autocarros; serviços de taxis; reservas de 
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viagens e transportes; fornecimento de informações 

sobre viagens; serviços de emissão de bilhetes para 

viagens e transportes; serviços de bilhetes de viagens 

e transportes que permitem aos consumidores obter 

preços reduzidos comprando separadamente as etapas 

individuais da viagem; fornecimento de informações 

sobre transportes e viagens através de uma base de 

dados informática pesquisáveis online; fornecimento 

de informações e actualizações de tráfego; serviços de 

aluguer de veículos; serviços de correio especial por 

estafeta.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e cor de laran-

ja.

[210]  N.º : N/180878

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agência de viagens para 

organização de alojamento temporário; serviços para 

fornecimento de alimentos e bebidas; fornecimento de 

alojamento temporário; serviços de reservas relacio-

nados com alojamento temporário; fornecimento de 

serviços de reservas de restaurantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e cor de laran-

ja.

[210]  N.º : N/180882

[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 : 30

[511]  Produtos : Chá, matcha; matcha em pó; folhas de 

chá contendo matcha; chá verde; chá verde japonês tor-

rado ( hojicha ); chá (à base ou não de plantas); chá 

de flores; chá de folha solta; saquetas de chá; chá con-

tendo matcha; bebidas não alcoólicas à base de chá; 

bebidas à base de chá contendo matcha; chá contendo 

matcha, sob a forma de pó ou granulado; chá contendo 

matcha, em saquetas de chá; aromas de chá; extractos 

de chá; chá de frutas; bebidas não alcoólicas à base 

de chocolate; bebidas de cacau com leite; aromas de 

chocolate; cacau; cacau em pó; baunilha; café; grãos 

de café; bebidas não alcoólicas à base de café; bebidas 

de café com leite; iogurte congelado; produtos de pa-

daria; bolos; tartes de queijo; pão; torrada; bolinhos; 

pastelaria; biscoitos; bolachas; bolo leve ( muffins ); 

scones; waffles [gaufres]; crepes; tortas; tartes; pudim; 

sobremesas congeladas ( parfaits ); confeitaria; con-

feitaria contendo sobremesas de gelatina; sobremesas; 

chocolate; gelado; açúcar; adoçantes naturais; tapioca; 

sagú; sorvetes; mel; xarope para alimentos; xaropes 

aromatizantes para adicionar a bebidas; canela; cara-

melos; melaço; especiarias; pasta de gengibre [tempe-

ro]; gengibre em pó; sementes de sésamo [temperos]; 

condimentos; temperos; aromas alimentares, não sen-

do óleos essenciais; farinhas e preparações feitas de 

cereais; aperitivos à base de cereais; massa; massa de 

bolo; massa de pão congelada; massa folhada; sal de 

cozinha; vinagre; fermento em pó; preparações para 

endurecer nata batida.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180893

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : SANOFI BIOTECHNOLOGY

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; medica-

mentos para fins humanos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/180894

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : SANOFI BIOTECHNOLOGY

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; medica-

mentos para fins humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180895

[220]  Data de pedido : 2021/03/29

[730]  Requerente : SANOFI BIOTECHNOLOGY

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; medica-

mentos para fins humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180936

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

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

  Endereço : Piazzale Biancamano 2, 20121 Mila-

no, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Assessoria e consultadoria de negócios 

relacionados com franquia (franchising); serviços de 

assessoria em gestão de negócios relacionados com 

franquia (franchising); serviços de publicidade comer-

cial relacionados com franquia (franchising); forneci-

mento de assistência comercial (negócios) em opera-

ções de franquia (franchising); assistência em gestão 

de empresas no âmbito de contratos de franchising; 

serviços de assessoria (negócios) comercial relaciona-

dos com o estabelecimento de franchisings; serviços 

de consultadoria comercial relacionados com o esta-

belecimento e exploração de franchises; marketing 

comercial (sem ser venda); publicidade; administração 

de negócios; gestão de negócios; gestão de recursos hu-

manos relacionada com pessoal de vendas; serviços de 

secretariado; serviços informatizados de encomendas 

on-line; organização de transacções comerciais, para 

terceiros, através de lojas on-line; serviços de vendas 

a retalho através de encomendas por correspondência 

relacionados com acessórios de vestuário; organização 

de contratos de compra e venda para terceiros; servi-

ços de lojas de vendas a retalho on-line relacionados 

com vestuário; serviços de loja de vendas a retalho no 

domínio de vestuário; gestão de empresas de comércio 

a retalho para terceiros; serviços de recrutamento para 

pessoal de vendas e de marketing; serviços de vendas a 

retalho relacionados com a venda de vestuário e aces-

sórios de vestuário; serviços de comércio electrónico, 

nomeadamente, fornecimento de informações sobre 

produtos através de redes de telecomunicações para 

fins publicitários e de vendas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180947

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

[730]  Requerente : SANOFI BIOTECHNOLOGY

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; medica-

mentos para fins humanos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, amarelo, cor de 

laranja, verde e verde claro.

[210]  N.º : N/180948

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

[730]  Requerente : SANOFI BIOTECHNOLOGY

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; medica-

mentos para fins humanos.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo, cor de laranja, 

verde e verde claro.

[210]  N.º : N/180958

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180959

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180980

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

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas accionadas electricamente; motores, não 

sendo para veículos terrestres; uniões e correias de 

transmissão (com excepção das transmissões para veí-

culos terrestres); instrumentos agrícolas não acionados 

manualmente; incubadoras para ovos; máquinas auto-

máticas de venda; robôs industriais; fatos de exoesque-

leto robóticos, sem ser para uso médico; máquinas e 

aparelhos para limpeza, eléctricos; aparelhos de manu-

tenção para carga e descarga; máquinas manipulado-

ras industriais automáticas; geradores de electricidade; 

máquinas motoras, não sendo para veículos terrestre; 

dispositivos de comando para máquinas ou motores; 

cabos de controlo para máquinas ou motores; reves-

timentos de travões, não sendo para veículos; calços 

de travão, que não sejam para veículos; segmentos de 

travões, que não sejam para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180981

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

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de pesquisa, navegação, supervisão, fotográficos, cine-

matográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, de medi-

da, de sinalização, de detecção, de teste, de inspecção, 

de salvamento e de ensino; instrumentos e aparelhos 

para condução, distribuição, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da distribuição ou uso de 

electricidade; instrumentos e aparelhos para gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de sons, 

imagens ou dados; conteúdos de média gravados e des-

carregáveis, e suportes de armazenamento; suportes 

de gravação digital ou suportes de registo analógico 

virgens e suporte de armazenamento digitais; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processa-

mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 
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fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de 

ouvidos para o mergulho, clipes nasais para mergulho 

e natação, luvas para mergulho, aparelhos de respira-

ção para a natação subaquática; programas de com-

putador; software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros; software de autentica-

ção; software fornecido através da Internet; software 

informático para entretenimento interactivo, que per-

mitam aos usuários a personalização de experiências 

de exibição, acústica e leitura ao selecionar e arranjar 

a exibição de performances de elementos de áudio, 

vídeo e audiovisuais; software de mensagens instan-

tâneas; software de partilha de ficheiros; software de 

comunicação para a partilha electrónica de dados, 

áudio, imagens e gráficos através de redes informáti-

cas, móveis, sem-fios, e de telecomunicações; software 

informático sob a forma de uma aplicação para dispo-

sitivos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

o processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e 

texto; software descarregável para facilitar a transmis-

são electrónica de informações, dados, documentos, 

voz, e imagens através da Internet; software descarre-

gável para permitir aos utilizadores participarem em 

reuniões e aulas pela Internet, com acesso a dados, 

documentos, imagens e software de aplicações através 

de um navegador da web; software descarregável para 

aceder, visualizar, e controlar remotamente computa-

dores e redes informáticas; software de computação 

em nuvem descarregável; software descarregável ba-

seado em computação em nuvem; software de com-

putador (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); programas e software informático, electró-

nico e de videojogos (incluindo software descarregável 

a partir da Internet); aplicativos de computador para 

a difusão de vídeos, músicas e imagens; dispositivos 

para streaming de suportes digitais; ficheiros de áudio, 

visuais e audiovisuais descarregáveis, apresentando 

programas e conteúdos multimédia de entretenimento; 

publicações electrónicas on-line (descarregáveis a par-

tir da Internet ou de uma rede informática ou de uma 

base de dados informática); música digital (descarregá-

vel a partir da Internet); jogos, imagens, películas cine-

matográficas, filmes e música descarregáveis; sistemas 

de alarme; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, artigos, brochuras, folhetos, fichas 

técnicas, materiais informativos, manuais de instru-

ções no domínio de negócios comerciais, comércio 

electrónico, tecnologias de informação, computação 

em nuvem, telecomunicações, Internet, formação em 

negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

semicondutores; circuitos integrados semicondutores, 

chips de memória semicondutores; controladores de 

memória semicondutoras; circuitos de memória inte-

grada semicondutoras; chips processadores semicon-

dutores; processadores semicondutores; microcontro-

ladores; unidades (electrónicas) microcontroladores; 

microcontroladores de baixa tensão; chips [circuitos 

integrados]; chips de computador; unidades centrais 

de processamento (CPU); chips de computador RISC-

-V e unidades centrais de processamento; chips de 

computador e unidades centrais de processamento 

com conjuntos de instruções; periféricos informáticos; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores portáteis (notebooks); computadores 

portáteis (laptops), computadores portáteis, computa-

dores portáteis; computadores tablet; assistentes pes-

soais; leitores multimédia portáteis; aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel; acessórios para telemóveis; telemóveis; 

smartphones; câmaras digitais; baterias, carregadores 

de baterias; estações de trabalho informáticas; ser-

vidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; hardware e firmware; 

dispositivos de extinção de fogo; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; câmaras de 

segurança; unidades móveis de radiodifusão e teledi-

fusão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; auriculares; altifalantes; 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS); monitores de cristais líquidos 

para equipamento de telecomunicações e electrónico; 

descodificadores de televisão; aparelhos de controlo 

remoto; programas de armazenamento de dados; pai-

néis de sinalização electrónicos; cartões bancários, de 

débito, de pagamento e de identificação codificados 

ou magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leito-

res de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) 

para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para 

vigilância de bebés; dispositivos para videovigilâncias 

de bebés; para-sóis para objectivas; cartões de acesso 

codificados; óculos 3D; óculos e óculos de sol; tudo in-

cluído na classe 9.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180982

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

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar ou água; veículos aéreos e espaciais; dis-

positivos e equipamentos antirroubo, de prevenção e 

segurança para veículos; trolleys e carrinhos por tra-

ção humana; veículos e meios de transporte terrestres; 

meios de transporte de mobilidade; peças e acessórios 

para veículos aéreos e espaciais; peças e acessórios 

para veículos terrestres; peças e acessórios para veícu-

los; peças e acessórios para veículos aquáticos; motori-

zações (powertrains), incluindo motores, para veículos 

terrestres; veículos ferroviários; veículos e meios de 

transportes; veículos aquáticos; rodas e pneus, e la-

gartas (continuous tracks) para veículos; aparelhos 

aeronáuticos, máquinas e aparelhos; airbags insu-

fláveis (dispositivos de segurança para automóveis); 

air cushion vehicles (veículos do estilo hovercrafts); 

ambulâncias; aviões anfíbios (hidroaviões); dispositi-

vos anti-roubo para veículos; alarmes anti-roubo para 

veículos; correntes antiderrapantes (anti-skid chains); 

dispositivos antiderrapantes (antidazzle devices for 

vehicles) para veículos; cinzeiros para automóveis; ve-

ículos blindados; carrinhos de bebé (baby carriages); 

capas para carrinhos de bebé; bolsas adaptadas para 

carrinhos de bebé; cestos adaptados para bicicletas; 

bicicletas; foles para autocarros articulados; acessó-

rios para bicicletas; motores para bicicletas; aparelhos 

e instalações de transporte por cabos; drones com 

câmaras; caravanas; gondolas para transportes por 

cabos; carrinhos de transporte (carts); assentos de te-

leférico; drones civis; carrinhos de limpeza; capas para 

volantes de veículos; drones para entrega; triciclos 

para entrega; automóveis sem condutor [veículos au-

tónomos]; automóveis auto-condutores; motores para 

veículos terrestres; empilhadoras; funiculares; balões 

de ar quente; trotinetas (scooters) de mobilidade para 

pessoas de mobilidade reduzida; ciclomotores; alforges 

concebidos para bicicletas; pára-quedas; carrinhos de 

passeio para animais domésticos; carrinhos de bebé 

(prams); pontões; carrinhos de passeio; trotinetes/pati-

netes [veículos]; carrinhos de bebé (pushchairs); veícu-

los refrigeradores; veículos telecomandados, que não 

brinquedos; alforges adaptados para bicicletas; capas 

de selim para bicicletas; capas de assento para veícu-

los; carrinhos de compras; sidecars; porta-esquis para 

automóveis; ascensores de montanha para a prática de 

esqui; motos de neve; reboques; reboques [veículos]; 

reboques para transporte de bicicletas; carros eléctri-

cos (trams); carrinhos de carga manuais; estofos para 

veículos; capas de veículos [moldados]; assentos de ve-

ículos; pneus de veículos; carrinhos de mão (wheelbar-

rows); cadeiras de rodas; carros robotizados; chassis de 

automóveis; peças e acessórios para todas os artigos 

acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180983

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

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de teleco-

municações; fornecimento de serviços de teleconfe-

rência multimédia, de videoconferência e de reuniões 

em linha na Web que permitem visualizar, partilhar, 

editar e discutir entre participantes de modo simultâ-

neo e assíncrono, documentos, dados e imagens atra-

vés de um navegador Web; fornecimento aos clientes 

de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a 

eficiência, e o estado de aplicações, teleconferências, 

videoconferências e reuniões na Web; fornecimento 

de acesso remoto seguro aos utilizadores através da 

Internet a redes informáticas privadas; prestação de 

informações nas áreas de transmissão segura de dados 

e informações; serviços de consultadoria nas áreas de 

serviços de transmissão segura de dados e de informa-
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ções; prestação de serviços de colaboração em linha 

(serviços de telecomunicações) que permitem aos utili-

zadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, 

dados, listas de tarefas, e fóruns de discussão partilha-

dos entre si; serviços de difusão na Internet, forneci-

mento de acesso a uma base de dados de informações 

online relacionadas com uma plataforma baseada na 

Web para apresentação de reclamações; fornecimento 

de acesso de telecomunicações e ligações a bases de 

dados de computadores e à Internet; serviços de co-

municação electrónicos; serviços de telecomunicações 

interactivos; telecomunicações de informação (páginas 

Web), programas e dados de computador; fornecimen-

to de ligações de telecomunicações à Internet ou a 

bases de dados; fornecimento de acesso de telecomu-

nicações a facilidades e estruturas da web  a nível 

mundial; comunicação por terminais de computador; 

comunicação por redes de fibra óptica; transmissão de 

mensagens, informações, dados, documentos e ima-

gens auxiliada por computador; transmissão de fax; 

envio de mensagens; serviços de radiomensagem; alu-

guer de modems; serviços de comunicação de dados 

por meios electrónicos; aluguer de equipamento de te-

lecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio 

de mensagens electrónicas; fornecimento de serviços 

de telecomunicações para a recolha, transmissão e 

entrega de dados por meios electrónicos; intercâmbio 

electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de tele-

comunicações; serviços de mensagens instantâneas; 

serviços de comunicação através de telemóveis; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a reco-

lha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de 

informação de imagens fixas e/ou imagens animadas, 

tal como caracteres, mensagens, música e imagens, 

telegramas, informação e dados por meios mecânicos, 

electrónicos, telefone, telex, cabo, computador e saté-

lite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, 

imagens fixas e animadas e dados tanto em formato 

comprimido ou descomprimido e tanto em tempo real 

ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmis-

são de mensagens, de conferência e de transmissão de 

ordens; serviços de videoconferência; comunicação 

por painéis de afixação electrónicos que permitem 

aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis 

de afixação electrónicos contendo informação de ima-

gens fixas e imagens animadas e informação de voz tal 

como caracteres; fornecimento de painéis de afixação 

electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns 

de discussão; streaming de material áudio na internet; 

streaming de material vídeo na internet; serviços de 

teledifusão; serviços de transmissão televisiva pay-

-per-view ; serviços de difusão de vídeos, difusão 

e transmissão de programas de rádio e de televisão; 

difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador 

electrónicos; transmissão de informação relacionada 

com compras on-line  e serviços de venda a retalho 

em geral; serviços de transmissão de video-on-de-

mand ; serviços de agência de notícias; fornecimento 

de acesso a uma base de dados de computador na rede 

mundial de computadores para procurar e recolher in-

formações, dados, websites  e meios disponíveis em 

redes de computadores; fornecimento de acesso ao uti-

lizador a uma base de dados de computadores conten-

do publicações electrónicas, painéis de afixação, bases 

de dados e informação acessível via computador; ope-

ração de chat rooms  (serviços de chat room ); 

acesso de utilizadores múltiplos a redes de informação 

mundiais de computadores para a transferência e dis-

seminação de uma vasta quantidade de informação; 

fornecimento de acesso a um website  numa rede 

mundial de computadores através da qual terceiros 

podem oferecer produtos e serviços, colocar e efectuar 

encomendas, efectuar contractos e transaccionar negó-

cios; fornecimento de acesso a um website  interactivo 

numa rede mundial de computadores para terceiros 

colocarem informações, responderem a pedidos e 

colocarem e efectuarem encomendas para produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; serviços de co-

municação, nomeadamente, serviços de mensagens di-

gitais numéricas e de texto; transmissão de informação 

por comunicações de dados para auxiliar em tomadas 

de decisões; transmissão de informação por sistemas 

de comunicação de vídeo; serviços de conferência na 

web ; serviços de comunicação electrónica para 

estabelecer chat rooms  virtuais via mensagens de 

texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos 

para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e informações e oportunidades de negócios; 

fornecimento de um painel de afixação interactivo em 

linha para a colocação, promoção, venda e revenda de 

itens via uma rede global de computadores; forneci-

mento de serviços de correio electrónico e reenvio de 

correio electrónico; comunicação de áudio e de vídeo 

via computadores e redes de computadores, e via uma 

rede de comunicações mundial; fornecimento de aces-



N.º 24 — 16-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9357

so a computadores e aluguer de tempo de acesso a pai-

néis de afixação e bases de dados interactivas em linha; 

fornecimento de acesso a painéis de afixação electróni-

cos para a colocação e transmissão de mensagens entre 

utilizadores de computadores referentes a produtos, 

serviços e oportunidades de negócios; fornecimento 

de acesso a calendários, livros de endereços e agenda 

electrónica, através de redes de computadores locais e 

mundiais; fornecimento de acesso e recursos para vi-

deoconferência e/ou conferência telefónica à distância; 

fornecimento de ligações informáticas a sítios web  

de terceiros para facilitar o comércio electrónico e 

transacções no mundo real; serviços de consultadoria, 

informação e aconselhamento relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; transmissão, difusão e fluxo 

de áudio e vídeo através de computadores, redes de 

computador e redes globais de comunicação; difusão 

de dados; serviços de difusão de vídeo, áudio e televi-

são; provisão de difusão de dados a terceiros, nome-

adamente, providenciamento a terceiros do acesso a 

dados remotos armazenados e software informático; 

tudo incluído na classe 38.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180984

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

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; embalagem e armazena-

mento de produtos; organização de viagens; armaze-

namento físico de dados ou documentos guardados 

em suporte electrónico; informações sobre transporte; 

corretagem de transporte; reservas para transporte; 

logística de transporte; transporte de passageiros e 

bens; embalagem; corretagem marítima; transporte 

automóvel; transporte aéreo; transporte por veículos 

blindados; aluguer de veículos; entrega/distribuição de 

mensagens; transporte por oleodutos; entrega de mer-

cadorias encomendadas por correspondência; serviços 

de correio [mensagens ou mercadorias]; serviços de 

transportes na forma de gestão de transportes; aluguer 

de automóveis; passeios de iate e/ou barco; serviços de 

agências de viagem; serviços de reserva de viagens e 

informações de viagens; serviços de estacionamento 

de automóveis; serviços de agências de bilhetes de via-

gem; organização de viagens e informações sobre as 

mesmas, tudo fornecido on-line a partir de uma base 

de dados informática ou da Internet; informações de 

viagens e turismo através da Internet ou através de 

redes de telecomunicações; fornecimento de orienta-

ções para itinerários de viagem; arranjo de cruzeiros; 

organização de transporte para passeios turísticos; 

reserva de lugares para viagens; acompanhamento de 

passageiros [viajantes]; serviços de transporte para vi-

sitas turísticas; organização de serviços de transporte 

de passageiros para terceiros através de uma aplicação 

em linha; reservas para viagens; fornecimento de in-

formações sobre vias rodoviárias e trânsito, serviços 

de motoristas; carga e descarga de carga; corretagem 

de mercadorias; serviços de mudanças; serviços de 

corretagem para o aluguer, leasing, venda, compra e/

ou afretamento de barcos e/ou navios; resgate e desen-

calhe de navios e/ou barcos; pilotagem; distribuição e 

fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de 

electricidade; distribuição e fornecimento de aqueci-

mento; fornecimento de água; distribuição e forneci-

mento de água; serviços de instalações de amarração; 

aluguer de entrepostos; fornecimento de áreas de 

voo; fornecimento de portagens; aluguer e/ou leasing 

de cadeiras de rodas; serviços de estacionamento de 

automóveis; gestão de lugares de estacionamento; alu-

guer e/ou leasing de aeronaves; aluguer e/ou leasing de 

contentores; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer 

e/ou leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de 

navios e/ou barcos; aluguer e/ou leasing de veículos 

de tracção humana; aluguer e/ou leasing de sistemas 

de estacionamento mecânico; aluguer e/ou leasing de 

paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para em-

pacotar ou para embrulhar; aluguer e/ou leasing de 

refrigeradores; recolha de resíduos e lixos domésticos; 

recolha de resíduos e lixos industriais; aluguer de 

sistemas de navegação; aluguer de aeronaves; repo-

sição de dinheiro em caixas automáticas; serviços de 

motoristas; recolhe de bens recicláveis [transporte]; 

entrega de mercadorias; distribuição de jornais; distri-

buição de energia; entrega de flores; franqueamento 

de correspondência; frete [transporte de mercadorias]; 

aluguer de garagens; embrulho de presentes; aluguer 

de cavalos; lançamento de satélites para terceiros; ar-

mazenamento de bagagem; aluguer de autocarros; en-

trega/distribuição de encomendas; aluguer de lugares 
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de estacionamento; aluguer de congeladores; aluguer 

de frigoríficos; aluguer de carros de corrida; aluguer 

de contentores para armazenamento; aluguer de tra-

tores; aluguer de tejadilhos para veículos; aluguer de 

cadeiras de rodas; abastecimento de distribuidores au-

tomáticos; operações de socorro [transporte]; resgate; 

transporte de táxi; serviços de reboques; informação 

de trânsito; reservas para transporte; embrulho de 

produtos; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria em relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180985

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

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relacionadas com entretenimento ou edu-

cação, disponibilizadas on-line através de uma base 

de dados informática ou da Internet; fornecimento de 

música digital (não descarregável) a partir da Internet; 

fornecimento de música digital (não descarregável) a 

partir de websites de MP3 (Moving Picture Experts 

Group-1 audio layer 3) na Internet; serviços de entre-

tenimento e de educação relacionados com o planea-

mento, produção e distribuição de som, imagens, mú-

sica digital, filmes, áudio ao vivo ou gravado, materiais 

visuais ou audiovisuais para a difusão em televisão 

por cabo, canais de satélite, na Internet ou sistemas de 

ligações por fios ou sem fios e noutros meios de comu-

nicação; preparação de programas de entretenimentos, 

educativos, documentários e de notícias para difusão; 

serviços de reportagens de informação; informações 

relacionadas com eventos desportivos ou culturais, 

informações sobre actualidades e notícias de última 

hora fornecidas através de transmissão televisiva por 

satélite, pela Internet ou por outros meios electróni-

cos; provisão de informação sobre entretenimento, 

conteúdo multimédia, programas televisivos de entre-

tenimento e provisão de filmes em linha; organização, 

realização e fornecimento de conferências, conven-

ções, congressos, seminários e workshops de forma-

ção em relação a telecomunicações, computadores, 

programas de computador, computação em nuvem, 

concepção de websites, comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, administração financeira e 

publicidade; fornecimento de entretenimento através 

de meios interactivos electrónicos e digitais; serviços 

de jogos electrónicos disponibilizados através da In-

ternet; fornecimento de videojogos, jogos de compu-

tador, som ou imagens, ou filmes através de redes de 

telecomunicações ou informáticas; fornecimento de 

jogos de computador on-line e de campeonatos; pres-

tação on-line de vídeos (não descarregáveis); provisão 

de publicações eletrónicas difundidas online através 

da internet ou através de redes informáticas ou base 

de dados informáticas; publicação de textos, livros e 

jornais, com excepção dos textos publicitários; publi-

cação de diagramas, imagens e fotografias; publicação 

de jornais, revistas e periódicos; prestação de publica-

ções electrónicas on-line, não descarregáveis; serviços 

de educação, formação e de instrução relacionados 

com telecomunicações, computadores, programas de 

computador, computação em nuvem, concepção de 

websites, comércio electrónico, gestão de negócios 

comerciais, administração financeira e publicidade; 

fornecimento de educação, recreação, instrução, e for-

mação, de forma interactiva e sem ser interactiva; con-

cepção de cursos, exames e qualificações educativas; 

serviços de formação relacionados com a saúde ocupa-

cional e segurança, e preservação de meio ambiente; 

fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de provas 

de vinhos; fornecimento de informações educativas 

sobre materiais de pesquisa e serviços de agência dos 

mesmos; organização, planeamento, e gestão de semi-

nários; treino de animais; serviços de instruções rela-

cionados com o funcionamento de máquinas e equipa-

mento, incluindo equipamento audiovisual, utilizado 

na produção de programas de difusão; prestação de in-

formações relacionados com actividades de educação, 

formação, entretenimento, recreação, desportivas, so-

ciais e culturais; organização, realização e apresenta-

ção de concursos de canções; organização, realização 

e apresentação de concertos; organização, realização 

e apresentação de concursos de eventos e competições 

com fins de educação ou entretenimento; organização, 

realização e apresentação de concursos de televisão 

e missões; organização, realização e fornecimento de 

conferências, convenções, congressos, seminários e 

workshops de formação; organização e condução de 
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exibições para fins culturais ou educacionais, espetá-

culos de moda, espetáculos educativos e performances 

e espetáculos culturais; serviços de exposições e gale-

rias de arte; serviços de galerias de arte relacionados 

com o aluguer de obras de arte; serviços de agência de 

bilhetes para entretimento; serviços de entretenimento 

musical; aluguer de gravações sonoras; produção tele-

visiva, radiofónica e cinematográfica; serviços de pro-

gramação televisiva premium  ou por pagamento 

e serviços de programação televisiva; planeamento de 

programas de entretenimento televisivos; preparação 

e produção de programas de televisão; fornecimento 

de informações, dados, gráficos, som, música, vídeos, 

animação e texto para fins de entretenimento; serviços 

de jogos; prestação de instalações recreativas, despor-

tivas e de ginástica; espectáculos de grupos musicais; 

serviços de entretenimento de clubes de entretenimen-

to, discotecas, desfiles de moda e clubes nocturnos; 

serviços de clubes relacionados com entretenimento, 

educação e serviços culturais; realização da difusão 

de programas; exploração de estúdios áudio e visuais; 

exploração de instalações desportivas; exploração de 

instalações para filmes, espectáculos, peças, música ou 

formação educacional; serviços de reservas de entrete-

nimento; aluguer e leasing de filmes cinematográficos; 

aluguer e leasing de instrumentos musicais; aluguer e 

leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de 

aparelhos de televisão; serviços bibliotecários; serviços 

de biblioteca de arquivo; legendagem; interpretação de 

linguagem gestual; aluguer de cassetes vídeo pré-gra-

vadas; aluguer e leasing de máquinas jogos; aluguer de 

equipamento de jogos arcade; aluguer de imagens; ser-

viços de fotografia; tradução e interpretação; serviços 

de intérpretes linguísticos; programas educativos e de 

formação na área da gestão do risco; programas edu-

cativos e de formação relacionados com certificações; 

provisão de notícias educacionais e de entretenimento; 

organização de lotarias; tutoria; serviços de consulta-

doria, informação e assessoria em relação aos serviços 

acima mencionados; tudo incluído na Classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180986

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

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

e pesquisa e desenvolvimento relacionados com os 

mesmos; serviços de análise e pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de hardware e software; 

concepção, desenvolvimento e actualização de soft-

ware de jogos de computador e de vídeo; computação 

em nuvem; serviços de fornecimento de alojamento em 

nuvem; prestação de utilização temporária de software 

não-descarregável em nuvem e software de computa-

ção em nuvem; fornecimento de sistemas informáticos 

virtuais e ambientes informáticos virtuais através de 

computação em nuvem; software como serviço [SaaS]; 

serviços informáticos relacionados com a transmissão 

de informação, dados, documentos, e imagens através 

da Internet; serviços informáticos relacionados com 

a provisão de um acesso em linha a base de dados in-

teractivas apresentando programação de filmes, pré-

-visualizações, trailers, actividades desportivas, con-

certos, notícias sobre celebridades e entretenimento e 

outras informações relacionadas; provedor de serviços 

de aplicação [ASP], nomeadamente, alojamento de 

aplicações de software informático de terceiros; prove-

dor de serviços de aplicação [ASP] para a prestação de 

software na área de conferências, áudio conferências, 

mensagens electrónicas, colaboração em documentos, 

videoconferências, e processamento de voz e chama-

das à base da web; fornecimento de software em linha 

não descarregável para facilitar a interoperabilidade 

de várias aplicações de software; fornecimento de um 

website apresentando tecnologia que permita os usu-

ários a partilharem informações e aconselhamento; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade on-line onde utilizadores registados po-

dem participar em discussões, recolher reacções dos 

seus pares, constituir comunidades virtuais, participar 

em serviços de redes sociais, e partilhar documentos; 

provisão online de software informático não descar-

regável e aplicações informáticas para a difusão de 

materiais de áudio, materiais de vídeo, vídeos, música 

e imagens; serviços informáticos relacionados com 

a criação de índices de informação, sites e recursos 

em redes informáticas; disponibilização de motores 

de pesquisa na internet; alojamento de aplicações de 

software para a procura e recuperação de informação 

de bases de dados e redes informáticas; serviços infor-
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máticos relacionados com o fornecimento de serviços 

de ligação directa entre utilizadores de computadores 

para troca de dados; pesquisa e desenvolvimento re-

lacionado com semicondutores, circuitos integrados 

semicondutores, chips de memória semicondutores, 

controladores de memória semicondutoras, circuitos 

integrados de memória semicondutores, chips pro-

cessadores semicondutores, processadores semicon-

dutores, microcontroladores, unidades (electrónicas) 

microcontroladores, microcontroladores de baixa 

tensão, chips [circuitos integrados], chips de compu-

tador, unidades centrais de processamento (CPU), 

chips de computador RISC-V e unidades centrais de 

processamento, chips de computador e unidades cen-

trais de processamento com conjuntos de instruções; 

concepção de computadores, computadores portáteis 

( notebooks ), computadores portáteis ( laptops ), 

computadores portáteis e computadores de mão; con-

cepção de assistentes pessoais digitais (PDA) e de lei-

tores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; serviços informáticos relacionados 

com a procura personalizável em bases de dados in-

formáticas e websites; programação de computadores; 

serviços de integração de sistemas informáticos; aná-

lise informática; programação de computadores para 

a defesa contra vírus; serviços de software de sistemas 

de computador; design de software; design de siste-

mas de computador; concepção e desenvolvimento 

de páginas Web; alojamento de websites; alojamento 

de aplicações; consultoria em software; codificação e 

descodificação de sinais informáticos e electrónicos; 

conversão de dados ou documentos de suporte físico 

para formato eletrónico; serviços informáticos relacio-

nados com a certificação de transacções comerciais e a 

preparação de relatórios em relação sobre as mesmas; 

serviços de informações sobre computadores e redes 

informáticas; fornecimento de programas de gestão de 

riscos de segurança informática; serviços de informa-

ção, conhecimento, e testes em matéria de segurança 

informática; serviços de garantia de qualidade; servi-

ços de segurança para controlo de acesso a computa-

dores (serviços de segurança de computador), redes 

electrónicas e bases de dados; segurança da transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; fornecimento de infor-

mações nas áreas da Internet, world wide web e segu-

rança de redes informáticas de comunicações; serviços 

de consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; serviços 

informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; backup externo de dados; 

armazenamento electrónico de dados; informações 

sobre tecnologia e programação informáticas através 

de um website; aluguer de software de entretenimento; 

serviços de cartografia; serviços de assistência técnica 

(consultadoria técnica) relacionados com software e 

aplicações de computador on-line, por correio elec-

trónico e por telefone; assessoria em tecnologia infor-

mática prestada a utilizadores da Internet através de 

uma linha directa de apoio; prestação de informações 

técnicas a pedido explícito de utilizadores finais por 

meio telefónico ou de uma rede informática mundial; 

estudos de projectos técnicos; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços de consultadoria, informação e 

assessoria em relação aos serviços acima mencionados; 

tudo incluído na Classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181002

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

[730]  Requerente : Coupang Corp.

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

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

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de loja retalhista de frutos e 

legumes em conserva, secos e cozidos; serviços de loja 

retalhista de produtos transformados à base de cere-

ais; serviços de loja retalhista de bebidas de frutos e 

sumos de frutos; serviços de loja retalhista de confei-

taria; serviços de loja retalhista de alimentos à base de 

ovos processados; serviços de loja retalhista de ovos; 

serviços retalhistas prestados por serviços de hiper-

mercado; serviços de loja retalhista de cereais polidos; 

serviços de loja retalhista de tofu; serviços de loja 

retalhista de bolos de arroz; serviços de loja retalhista 

de acompanhamentos confeccionados constituídos 
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principalmente por carne, peixe, aves ou legumes; ser-

viços de loja retalhista de conservas de peixe e maris-

co; serviços de loja retalhista de forragem; serviços de 

loja retalhista de água potável engarrafada; serviços 

de loja retalhista de molhos; serviços retalhistas pres-

tados por supermercados; serviços de loja retalhista de 

farinha para alimentos; serviços de loja retalhista de 

açúcar para uso alimentar; serviços de loja retalhista 

de sal comestível; serviços de loja retalhista de óleos 

e gorduras comestíveis; serviços de loja retalhista de 

carne; serviços de loja retalhista de frutos frescos; 

serviços de loja retalhista de legumes frescos; serviços 

de loja retalhista de algas marinhas frescas; serviços 

de loja retalhista de leite de vaca; serviços de loja re-

talhista de produtos lácteos; serviços de loja retalhista 

de produtos à base de carne processada; serviços de 

loja retalhista de molho de soja e pasta de feijão de 

soja; serviços de loja retalhista de chá; serviços de 

loja retalhista de bebidas à base de chá; serviços de 

loja retalhista de produtos de legumes transformados; 

serviços de loja retalhista de bebidas à base de sumo 

de legumes; serviços de loja retalhista de refrigeran-

tes; serviços de loja retalhista de bebidas à base de 

café; serviços de loja retalhista de aperitivos à base de 

feijão; serviços retalhistas fornecidos por lojas de con-

veniência; serviços de loja retalhista de produtos pro-

cessados de algas marinhas; serviços de loja retalhista 

de especiarias; serviços de loja retalhista de temperos 

químicos; serviços de leilão; administração de progra-

mas de fidelidade do consumidor; publicidade; proces-

samento administrativo de ordens de compra; gestão 

de bases de dados; serviços de marketing; análise de 

preços de custo de logística; consultadoria comercial 

relacionada com análise de cadeia logística e detecção 

de contrafacções; organização de eventos com fins 

comerciais, promocionais e publicitários; serviços de 

processamento administrativo no domínio da entrega 

de mercadorias; inventário de mercadorias; pesquisa 

de consumo; serviços de agência de importação-expor-

tação; leilões em linha; serviços de agência de vendas 

para produtos farmacêuticos; serviços retalhistas e 

grossistas por meio de um centro comercial abrangen-

te via internet; fornecimento de informações sobre 

negócios comerciais e informações comerciais através 

de redes informáticas mundiais; serviços de interme-

diário de negócios relacionados com encomendas pos-

tais por telecomunicações; serviços de atendimento 

telefónico; assinatura de um pacote de media de infor-

mação; fornecimento de informações ao consumidor 

relacionadas com produtos e serviços; administração 

de programas de prémios de incentivos para promover 

a venda de produtos e serviços de terceiros; serviços 

de contratação, recrutamento de pessoal, agências de 

emprego, ocupação de cargos e serviços inerentes a 

redes de carreiras; fornecimento de informações no 

domínio do emprego; serviços de agência de publicida-

de, nomeadamente promoção de produtos e serviços 

de terceiros através da distribuição de cupões; serviços 

administrativos relacionados com desalfandegamento; 

serviços de agência de compra relacionados com bilhe-

tes para terceiros; serviços de fornecimento de infor-

mações sobre comércio exterior; publicidade; serviços 

de publicidade relacionados com produtos farmacêu-

ticos; recolha de dados relacionados com logística de 

transporte; processamento de dados relacionados com 

logística de transporte; fornecimento de informações 

estatísticas relacionadas com a logística de transporte.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara, verde, branca, laranja tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/181014

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : Level 10, 51 Shortland Street, Au-

ckland 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 : 2021/03/30  Nova Zelân-

dia N.º 1174901
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[210]  N.º : N/181015

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

[730]  Requerente : The a2 Milk Company Limited

  Endereço : Level 10, 51 Shortland Street, Au-

ckland 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 enrique-

cido com vitaminas; soro de leite; soro de leite em pó; 

leite albuminoso.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/30  Nova Zelândia

N.º 1174901

[210]  N.º : N/181023

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

[730]  Requerente : SBE HOTEL LICENSING, LLC

  Endereço : 131 Spring Street, 4th Floor, New 

York, NY 10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de gestão de imóveis para 

terceiros; organização de acordos de arrendamento 

e de aluguer de bens imobiliários; avaliação e admi-

nistração de bens imobiliários; listagens de classifica-

dos imobiliários de apartamentos e habitações para 

aluguer; serviços de agências de propriedades imo-

biliárias comerciais; avaliação de bens imobiliários; 

compra de terrenos, nomeadamente mediação imobili-

ária; arrendamento de bens imobiliários (lease of real 

estate); arrendamento de bens imobiliários (leasing 

of real estate); arrendamento de bens imobiliários 

(leasing of real property); fornecimento de uma base 

de dados com informações sobre listagens de imóveis 

residenciais em diversos bairros e comunidades; for-

necimento de um portal de sítios web na internet com 

informações no domínio do imobiliário, relacionadas 

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

condomínios, vivendas e cabanas de madeira; presta-

ção de informações no domínio dos bens imobiliários, 

através da hiperligação entre sítios web contendo 

informações sobre bens imobiliários; fornecimento 

de informações no domínio imobiliário através da 

internet; fornecimento de catálogos de imóveis e in-

formações sobre imóveis através da internet; partilha 

imobiliária, nomeadamente gestão e organização para 

co-propriedade de bens imóveis; consultadoria imo-

biliária; serviços de gestão de fundos de investimento 

imobiliário; consultoria de gestão imobiliária; serviços 

de listagem de imóveis de apartamentos, condomínios, 

vivendas e cabanas de madeira; gestão imobiliária de 

apartamentos, condomínios, vivendas e cabanas de 

madeira para férias; serviços imobiliários, nomeada-

mente, gestão de imóveis arrendados; serviços imo-

biliários, especificamente aluguer de apartamentos, 

condomínios, vivendas e cabanas de madeira através 

de publicidade pague por clique  ( pay per click ) 

numa rede informática mundial; serviços imobiliários, 

especificamente aluguer de curta duração de aparta-

mentos, condomínios, vivendas e chalés mobilados; 

serviços imobiliários, nomeadamente aluguer e gestão 

para terceiros de condomínios residenciais localizados 

em empreendimentos hoteleiros; serviços imobiliários, 

nomeadamente, serviços de gestão de aluguer de apar-

tamentos, condomínios, vivendas e chalés; serviços 

imobiliários, nomeadamente aluguer, corretagem, ar-

rendamento e gestão de apartamentos, condomínios, 

vivendas e chalés; serviços imobiliários, nomeadamen-

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

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

apartamentos, condomínios, vivendas e chalés; servi-

ços de agência e corretagem imobiliária; serviços imo-

biliários, especificamente fornecimento de listagens 

de imóveis para facilitar transacções de condomínios e 

outras transacções imobiliárias; serviços de gestão de 

condomínios hoteleiros; gestão de activos financeiros 

de condomínios de hotéis; informações sobre seguros; 

informação financeira; avaliação de arte; serviços de 

corretagem financeira alfandegária; serviços de ga-

rantia; angariação de fundos de beneficência; serviços 

fiduciários; corretagem de penhores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181048

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

[730]  Requerente : 
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 LUMIGEN, INC.

  Endereço : , , , 

22900 , 48033

 22900 W. Eight Mile Road, Southf ield, Michigan 

48033, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

吖

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181049

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

[730]  Requerente : 

 LUMIGEN, INC.

  Endereço : , , , 

22900 , 48033

 22900 W. Eight Mile Road, Southf ield, Michigan 

48033, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

吖

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181066

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A 807

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181067

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 61 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181069

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

[730]  Requerente : 

 JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

  Endereço : 901 , 1114AB

, 

 Joop Geesinkweg901, 1114AB Amsterdam-Duiven-

drecht, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52404689
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[210]  N.º : N/181070

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

[730]  Requerente : 

 JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

  Endereço : 901 , 1114AB

, 

 Joop Geesinkweg901, 1114AB Amsterdam-Duiven-

drecht, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52423328

[210]  N.º : N/181071

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

[730]  Requerente : 

 JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

  Endereço : 901 , 1114AB

, 

 Joop Geesinkweg901, 1114AB Amsterdam-Duiven-

drecht, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52414262

[210]  N.º : N/181072

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

[730]  Requerente : 

 JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

  Endereço : 901 , 1114AB

, 

 Joop Geesinkweg901, 1114AB Amsterdam-Duiven-

drecht, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52423332

[210]  N.º : N/181073

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

[730]  Requerente : 

 JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

  Endereço : 901 , 1114AB

, 

 Joop Geesinkweg901, 1114AB Amsterdam-Duiven-

drecht, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52421738

[210]  N.º : N/181074

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

 JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

  Endereço : 901 , 1114AB

, 

 Joop Geesinkweg901, 1114AB Amsterdam-Duiven-

drecht, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52404686

[210]  N.º : N/181075

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

[730]  Requerente : 

 JINGDONG RETAIL(NETHERLANDS) B.V.

  Endereço : 901 , 1114AB

, 

 Joop Geesinkweg901, 1114AB Amsterdam-Duiven-

drecht, Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/15  China

N.º 52170383

[210]  N.º : N/181084

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

[730]  Requerente : TP-LINK CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : Room 901, 9/F, New East Ocean Cen-

tre, 9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181143

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 1 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181144

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 1 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181145

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 1 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181146

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 1 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181147

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 1 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181182

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

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promoção da sensibilização do público 

relativamente às áreas da saúde da pele e da derma-

tologia (serviços publicitários); serviços de empresas 

holding , nomeadamente fornecimento de gestão 

de negócios comerciais, administração de negócios 

comerciais, desenvolvimento de campanhas promo-

cionais de negócios e fornecimento de serviços de 

consultoria em organização de negócios para terceiros; 

consultadoria de negócios no domínio da saúde da 

pele e dermatologia; gestão de negócios comerciais no 

domínio da saúde da pele e dermatologia; vendas a re-

talho de produtos dermatológicos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/15  Su íça

N.º 17863/2020

[210]  N.º : N/181193

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 478

B 2 210

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181194

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 478

B 2 210

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181208

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 826

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181209

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 826

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

凉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181210

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 826

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181211

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 826

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181212

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 826

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181217

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

[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 carbonatadas com álcool; be-

bidas alcoólicas, excepto vinhos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/21  México

N.º 2441825
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[210]  N.º : N/181222

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

[730]  Requerente : MEGMILK SNOW BRAND Co., 

Ltd.

  Endereço : 1-1, Naebo-cho, 6-chome, Higashi-ku, 

Sapporo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, compotas, marmeladas; ovos; 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestí-

veis; leite líquido ou em pó para crianças pequenas 

e crianças; leite de acompanhamento para crianças 

pequenas; leite de crescimento para crianças peque-

nas e crianças; leite líquido ou em pó para mulheres 

grávidas e em período de amamentação (sem ser para 

uso medicinal); leite líquido ou em pó com vitaminas 

e minerais para adultos e idosos (sem ser para uso me-

dicinal); leite líquido ou em pó com proteínas do leite 

para adultos e idosos (sem ser para uso medicinal); lei-

te líquido ou em pó para adultos e idosos (sem ser para 

uso medicinal); leites em pó; leite fresco; leite desna-

tado; leite condensado; leite evaporado; bebidas lácte-

as; bebidas à base de leite; leite fermentado; iogurte; 

manteiga; queijo; pasta de queijo; natas; ceramida do 

leite (produtos lácteos); ceramida (produtos lácteos); 

esfingomielina (produtos lácteos); lactoferrina de fer-

ro (produtos lácteos); leite e produtos lácteos; queijo 

artificial (ou queijo de imitação); margarina e cremes 

para barrar com gordura; misturas contendo gordura 

para o pão; matérias gordas para o fabrico de gorduras 

comestíveis; natas não lácteas (natas feitas de óleos e / 

ou gorduras comestíveis); natas mistas (natas feitas de 

leite misturado com óleos e / ou gorduras comestíveis); 

banha para alimentos; manteiga de cacau para alimen-

tação; manteiga de amendoim para alimentação; óleos 

e gorduras comestíveis; soja fermentada; coalhada de 

feijão fermentado; soro de leite; alimentos nutricionais 

sob a forma de pó, grânulos, grãos, comprimidos, lí-

quida, gel, geleia e cápsulas contendo proteína, ou pep-

tídeo de soro de leite, ou soro de leite, ou ceramida, ou 

esfingomielina, ou lactoferrina de ferro; carne, peixe, 

aves e caça; extractos de carne; produtos de carne; ma-

risco; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos; geleias; marmeladas; compotas; molhos de 

frutos; ovos; sopas; bebidas à base de leite de soja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181224

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 288

6 5 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181225

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 288

6 5 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181226

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 288

6 5 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181227

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 288

6 5 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181228

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181229

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181230

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181231

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181232

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181233

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181234

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181235

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181236

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181237

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181238

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181239

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

722 4 6 602 603

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181298

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de pesquisa, navegação, geodésicos, fotográficos, ci-

nematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesagem, de 

medição, de sinalização, de detecção, teste, inspec-

ção, de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos 

e instrumentos para a condução, comutação, trans-

formação, acumulação, para regular ou controlar a 

distribuição ou o uso da electricidade; aparelhos e 

instrumentos para gravação, transmissão, reprodução 

ou processamento de som, imagens ou dados; conte-

údos de média gravada e descarregável, software de 

computador, suportes virgens de média de gravação 

digital ou analógica; mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas; caixas registadoras, dispositivos 

de cálculo; computadores e dispositivos periféricos de 

computador; fatos de mergulho, máscaras para mergu-

lho, tampões de ouvido para mergulhado, molas para 

o nariz para mergulho e natação, luvas para mergulho, 

aparelhos respiratório para natação subaquática; apa-

relhos extintores de incêndios; telefones móveis; carre-

gadores de bateria para telefones celulares; carregado-

res de bateria para telefones inteligentes; baterias para 

telefones celulares; baterias para telefones inteligentes; 

estojos adaptados para telefones celulares; estojos 

adaptados para telefones inteligentes; capas para tele-

fones celulares; capas para telefones inteligentes; esta-

ções de acoplamento para telefones celulares; estações 

de acoplamento para telefones inteligentes; suportes 

para telefones móveis; estojos de couro adaptados para 

telefones celulares; estojos de couro adaptados para 

telefones inteligentes; cabos para unidades de disco 

amovível [usb]; adaptadores de telefone; adaptadores 

de fichas; cabos eléctricos; auriculares sem fio para 

uso com telefones celulares; auriculares sem fio para 

uso com telefones inteligentes; telefones inteligentes; 
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estojos adaptados para telefones inteligentes; películas 

de protecção adaptadas para telefones inteligentes; 

películas de protecção adaptadas para telefones celu-

lares; auscultadores sem fios para uso com telefones 

celulares; auscultadores sem fios para uso com tele-

fones inteligentes; relógios inteligentes; auriculares; 

auscultadores; fones de ouvido; auscultadores estéreo; 

auscultadores de música; computadores portáteis; dis-

positivos de uso corporal para registo de actividade 

física; leitores multimédia portáteis; leitores de MP3 

portáteis; hardware de rede de área alargada [WAN] ; 

encaminhadores de rede; correias para telefones celu-

lares; carregadores de bateria; baterias; óculos; óculos 

de protecção para a neve; óculos de protecção para na-

tação; óculos de protecção para esqui; óculos escuros; 

lupas; óculos de protecção contra acidentes; estojos 

para óculos; correntes para óculos; cordões para ócu-

los; estojos para artigos de óptica; lentes para óculos; 

armações para óculos; óculos 3D; óculos inteligentes; 

óculos de protecção para mergulho; acessórios para 

máquinas de karaoke, nomeadamente microfones, am-

plificadores e alto-falantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181299

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

ria, pedras preciosas e semipreciosas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos; jóias, pedras preciosas; 

instrumentos de relojoaria e cronometria; relógios de 

mesa; relógios; relógios de pulso; relógios de mesa ou 

de parede; relógios de bolso; botões-de-punho; colares 

[joalharia]; brincos; pulseiras [joalharia]; anéis [joa-

lharia]; molas de gravata; amuletos para joalharia; pul-

seiras para o tornozelo; pulseiras de relógios; caixas 

de relógios [peças de relógios]; correntes [joalharia]; 

caixas de apresentação para joalharia; medalhas, cai-

xas para relógios; relógios despertadores; argolas para 

chaves (joalharia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181300

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

couros de animais; bagagem e malas de transporte; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chico-

tes, arreios e selaria; coleiras, trelas e vestuário para 

animais; baús [bagagem]; malas de viagem; mochilas; 

sacos para desporto; malas de fim-de-semana; pastas 

diplomáticas; sacos de praia; sacos porta-fatos em cou-

ro para viagens; sacos; carteiras de bolso; porta-mo-

edas, não em metais preciosos; sacos para compras; 

sacos de viagem [artigos de couro]; sacos de couro; 

mochilas de campismo; baús de viagem; estojos para 

chaves; estojos para cartões-de-visita; porta-cartões de 

crédito em couro; estojos de toucador, não preenchi-

dos; imitações de couro; pochetes; couro; selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181301

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa; 

vestuário em imitações de couro; roupas de couro; 

vestidos; fatos; boinas; roupa de baixo; meias; peúgas; 

bermudas para vestir; camisas; chapéus; cintos [vestu-

ário]; roupa de praia; roupões de banho; gravatas; len-

ços de cabeça ou pescoço; Jaquetas [vestuário]; saias; 

perneiras [calças]; hosiery ; camisolas; pijamas; 
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calças; xales; estolas de peles; T-shirts de mangas cur-

tas; calçado; sapatos; sapatilhas para ténis; sandálias; 

sandálias de praia; sapatos de atletismo; sapatos de gi-

nástica; botas; chinelos; tamancos; sapatilhas; sapatos 

de golfe; casacões; casacos resistentes ao vento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181302

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de brin-

car; aparelhos de jogos de vídeo; artigos de ginástica 

e desporto; decorações para árvores de Natal; mesas 

de bilhar; aparelhos de musculação; luvas para jogos; 

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

de golfe; bicicletas fixas de exercício físico; mesas para 

ténis de mesa; fixadores de esquis; esquis; bastões de 

esquis; fixações para esquis aquáticos; luvas para esqui 

aquático; esquis aquáticos; trotinetas [brinquedos]; 

pranchas de surf; tacos de bilhar; barbatanas para na-

tação; patins; luvas de boxe; bolas para jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181303

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, arroz, massas alimentares e 

talharim; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; 

gelados, sorvetes e outros gelados comestíveis; açúcar, 

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

especiarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e 

outros condimentos; gelo [água congelada]; café artifi-

cial; biscoitos; aperitivos à base de cereais; chocolate; 

bebidas à base de chocolate com leite; mousses de cho-

colate; bebidas à base de chocolate; cacau; bebidas à 

base de cacau com leite; bebidas à base de cacau; café; 

bebidas à base de café com leite; cápsulas de café, 

preenchidas; aromatizantes de café; bebidas à base de 

café; condimentos; confeitaria; barras de cereais com 

alto teor de proteína; gelados; infusões não medici-

nais; pães com chocolate; massas alimentares; pizzas; 

molhos; açúcar; rebuçados / caramelos; chá; bebidas à 

base de chá; vinagre.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181304

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; 

águas minerais e gasosas; bebidas de frutos e sumos 

de frutos; xaropes e outras preparações não alcoólicas 

para fazer bebidas; aperitivos não alcoólicos; cerveja; 

coquetéis à base de cerveja; água com gás; coquetéis 

não alcoólicos; bebidas energéticas; sumos de frutos; 

bebidas isotónicas; cerveja de malte; água mineral; 

bebidas não alcoólicas; bebidas não alcoólicas aroma-

tizadas com café; bebidas para desporto enriquecidas 

com proteínas; refrigerantes; águas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181305

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas; preparações alcoó-

licas para fazer bebidas; aperitivos alcoólicos; bebidas 

alcoólicas contendo frutos; bebidas alcoólicas, excepto 

cerveja; amargos [licores]; conhaque; coquetéis alco-

ólicos; digestivos alcoólicos; bebidas destiladas; gin; 

bebidas alcoólicas destiladas à base de grãos; licores; 

rum; sake; bebidas espirituosas; vodka; uísque; vinho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181306

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de negócios; trabalhos de escritório. 

administração comercial do licenciamento de produ-

tos e serviços de terceiros; assistência na gestão de 

negócios; fornecimento de um mercado em linha para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; ges-

tão comercial de hotéis; gestão comercial de resorts; 

gestão comercial de apartamentos; gestão comercial 

de restaurantes; gestão comercial de lojas grossistas e 

retalhistas; marketing; relações públicas; serviços de 

agência de importação-exportação; serviços de gestão 

de projectos comerciais para projectos de construção; 

serviços de intermediação comercial; serviços de ven-

da a retalho ou por grosso de sacos e bolsas; serviços 

de venda a retalho ou por grosso de roupa de cama; 

serviços de venda a retalho ou por grosso de bicicle-

tas; serviços de venda a retalho ou por grosso de ves-

tuário; serviços de venda a retalho ou por grosso de 

cosméticos, produtos de higiene, dentífricos, sabões e 

detergentes; serviços de venda a retalho ou por grosso 

de alimentos e bebidas; serviços de venda a retalho ou 

por grosso de calçado; serviços de venda a retalho ou 

por grosso de mobiliário; serviços de venda a retalho 

ou por grosso de chá, café e cacau; serviços de venda a 

retalho ou por grosso de tabaco e artigos para fumado-

res; serviços retalhistas de revestimentos para soalhos; 

serviços retalhistas de fragrâncias e perfumaria; ser-

viços retalhistas de joalharia; serviços retalhistas de 

aparelhos de iluminação; serviços retalhistas de malas; 

serviços retalhistas de telefones inteligentes e seus 

acessórios; serviços retalhistas de relógios inteligentes; 

serviços retalhistas de artigos de desporto; serviços de 

venda a retalho de loiça; serviços de venda a retalho de 

relógios e relógios; serviços retalhistas de óculos; ser-

viços retalhistas de marroquinaria; serviços retalhistas 

de aparelhos de massagem; publicidade em linha; lei-

lões em linha; serviços retalhistas em linha; serviços 

grossistas em linha, serviços de venda a retalho e por 

grosso em linha; marketing em linha; serviços de en-

comenda em linha; serviços retalhistas de cortadores 

de relva; serviços retalhistas de carrinhos de golfe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181307

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

[730]  Requerente : TONINO LAMBORGHINI 

S.P.A.

  Endereço : Via San Giacomo, 25, Modena (MO), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, monetários e 

bancários; serviços de seguros; negócios imobiliários; 

negócios de imóveis; aluguer de apartamentos; gestão 

imobiliária; corretagem imobiliária; aluguer de escri-

tórios [imóveis]; aluguer de bens imobiliários; serviços 

de agência imobiliária; avaliação imobiliária; gestão 

de fideicomissos imobiliários; consultoria imobiliária; 

gestão de edifícios [serviços imobiliários]; investi-

mento imobiliário; serviços de gestão e investimento 

imobiliário; serviços imobiliários relacionados com a 

venda, compra e locação de bens imobiliários; serviços 

de corretagem, gestão e avaliação imobiliária.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181350

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

[730]  Requerente : 
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 Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 

2016

 No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang Street, Hai-

cang District, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181351

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

[730]  Requerente : 

 Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 

2016

 No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang Street, Hai-

cang District, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181352

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

[730]  Requerente : 

 Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 

2016

 No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang Street, Hai-

cang District, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181353

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

[730]  Requerente : 

 Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 

2016

 No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang Street, Hai-

cang District, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181354

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

[730]  Requerente : 

 Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 

2016

 No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang Street, Hai-

cang District, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181355

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

[730]  Requerente : 
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 Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

  Endereço : 

2016

 No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang Street, Hai-

cang District, Xiamen, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181359

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

[730]  Requerente : 勐

 Yunnan Mengchang Tea Co., Ltd.

  Endereço : 勐

 Menghai Industrial Park, Xishuangbanna Dai Autono-

mous Prefecture, Yunnan Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181443

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 2

205

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181512

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : NICE GARDEN INDUSTRIAL 

CO., LTD.

  Endereço : 9Fl-2, No.98, Sec.2, Nanking E. Rd., 

Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Tiras de carne seca; carne seca; lã de 

carne (rousong); pasta de carne; estufado de carne pi-

cada; carne salgada; carne curada; salsichas; fiambre; 

presunto; almôndegas de carne; chispe (pettitoes); 

carne de porco; refogado de carne de porco; almônde-

gas de carne de porco; carne de porco assada; carne 

em conserva; produtos de carne; produtos de carne de 

porco; carnes embaladas; caldos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181516

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

 Beijing PingCAP Xingchen Technology and Develop-

ment Co., Ltd.

  Endereço : 66 16 4

413

 Room 413,4th Floor, Building 16, No. 66, Xixiaokou 

Road, Haidian District, Beijing 100089, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181517

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

 Beijing PingCAP Xingchen Technology and Develop-

ment Co., Ltd.

  Endereço : 66 16 4

413

 Room 413,4th Floor, Building 16, No. 66, Xixiaokou 

Road, Haidian District, Beijing 100089, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181518

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

 Beijing PingCAP Xingchen Technology and Develop-

ment Co., Ltd.

  Endereço : 66 16 4

413

 Room 413,4th Floor, Building 16, No. 66, Xixiaokou 

Road, Haidian District, Beijing 100089, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181519

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

 Beijing PingCAP Xingchen Technology and Develop-

ment Co., Ltd.

  Endereço : 66 16 4

413

 Room 413,4th Floor, Building 16, No. 66, Xixiaokou 

Road, Haidian District, Beijing 100089, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181520

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

 Beijing PingCAP Xingchen Technology and Develop-

ment Co., Ltd.

  Endereço : 66 16 4

413

 Room 413,4th Floor, Building 16, No. 66, Xixiaokou 

Road, Haidian District, Beijing 100089, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181521

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : 

 Beijing PingCAP Xingchen Technology and Develop-

ment Co., Ltd.

  Endereço : 66 16 4

413

 Room 413,4th Floor, Building 16, No. 66, Xixiaokou 

Road, Haidian District, Beijing 100089, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181589

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181590

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181597

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

[730]  Requerente : ESPIGA DOURADA SOCIE-

DADE UNIPESSOAL LDA.

  Endereço : Estrada de Seac Pai Van, n˚ 2, One 

Oasis – Pena Tower, Tower 9, 23˚ andar D, Coloane, 

em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho de produ-

tos de padaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor Ouro: Pantone 16-0952, 

Cor Cinza: Pantone 246C (tal como representado na 

figura).

[210]  N.º : N/181598

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 367 13

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181601

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

  Endereço : 

860 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181602

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

綳

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181603

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181604

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181605

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181606

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181607

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181608

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181609

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181610

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181611

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181612

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181615

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

[730]  Requerente : 

 SUNNY HEALTH COMPANY LIMITED

  Endereço : 9-E 1 K

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181617

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

[730]  Requerente : Colgate-Palmolive Company

  Endereço : 300 Park Avenue, New York, N.Y., 

10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas de dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181618

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

[730]  Requerente : 

 Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

  Endereço : 1158

6 502 -2 (201612)

 Room 502-2 Block 6, No. 1158 Jiuting Zhongxin Road, 

Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, 201612, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181619

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/181620

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181621

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181622

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181625

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 3

1 14 101 5 6 0706 0707 0708 0709

0710 0711 0712

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181626

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181627

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181628

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181630

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 13

T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181631

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

[730]  Requerente : DUVETICA SRL

  Endereço : San Marco 5369/A, 30124 Venezia 

(VE), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Máscaras de beleza; cremes cosmé-

ticos; tintas para cosmética; conjuntos de produtos 

cosméticos; lápis para uso cosmético; preparações 
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cosméticas para o banho; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; cosméticos; sabões desodorizantes; 

champôs secos; óleos essenciais; preparações amacia-

doras para o cabelo; extractos de ervas para fins cos-

méticos; brilhos para os lábios; batons para os lábios; 

maquilhagem; pó para maquilhagem; preparações de 

maquilhagem; água micelar; perfumes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/20  Itália

N.º 302020000103032

[210]  N.º : N/181632

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

[730]  Requerente : DUVETICA SRL

  Endereço : San Marco 5369/A, 30124 Venezia 

(VE), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [óptica]; estojos para óculos; 

lentes de óculos; vidro óptico; óculos antirreflexo; lu-

pas; óculos de sol; lentes ópticas; prismas [óptica]; len-

tes correctoras [óptica].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/20  Itália

N.º 302020000103032

[210]  N.º : N/181633

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

[730]  Requerente : DUVETICA SRL

  Endereço : San Marco 5369/A, 30124 Venezia 

(VE), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; sacos [invólucros, bolsas] em 

couro, para embalagem; sacos para campistas; sacos de 

desporto; sacos de praia; caixas em couro ou em car-

tão-couro [couro artificial]; porta-cartões [estojos para 

notas]; estojos em couro ou em cartão-couro [couro 

artificial]; peles de camurça, sem ser para fins de lim-

peza; carteiras para cartões de crédito; bolsas de caça 

[acessórios de caça]; sacos de mão; tecido em couro; 

mochilas [com duas alças]; sacos para compras; malas 

de viagem; sacos para ferramentas [vazios]; chapéus-

-de-chuva.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/20  Itália

N.º 302020000103032

[210]  N.º : N/181634

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

[730]  Requerente : DUVETICA SRL

  Endereço : San Marco 5369/A, 30124 Venezia 

(VE), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos [vestuário]; casacos acolcho-

ados [vestuário]; casacos; botas de cano curto; cami-

solas interiores; vestuário para ginástica; colarinhos; 

punhos de camisa; vestidos; peles [vestuário]; estolas 

em pele; calçado para ginástica; chapéus; chapelaria; 

tacões [salto alto]; camisolas [vestuário]; vestido-jardi-

neira (jumper dress); malhas [vestuário]; borzeguins; 

perneiras [calças]; ponchos; sandálias; cachecóis; ca-

misas; saias; pantufas; fatos; meias para absorção de 

transpiração; camisolas [pullovers]; t-shirts; collants; 

calças; roupa interior; uniformes; coletes; vestuário em 

couro.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/20  Itália

N.º 302020000103032

[210]  N.º : N/181635

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

[730]  Requerente : DUVETICA SRL

  Endereço : San Marco 5369/A, 30124 Venezia 

(VE), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho em linha 

relativos a artigos de vestuário; serviços de publici-

dade relacionados com vestuário; serviços de venda 

grossista e retalhista de vestuário; serviços de venda 

grossista e retalhista de sacos; serviços de venda gros-



N.º 24 — 16-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9385

sista e retalhista de jóias; serviços de venda grossista e 

retalhista de óculos e óculos de sol.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/20  Itália

N.º 302020000103032

[210]  N.º : N/181636

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

[730]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) 

LIMITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181637

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

25 1 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181641

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

[730]  Requerente : SOCIETE ATELIERS PINTON

  Endereço : 9 rue Préville, 23500 Felletin, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tapeçarias (murais) (em matérias têx-

teis); tecidos para uso têxtil; tecidos para móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181642

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

[730]  Requerente : SOCIETE ATELIERS PINTON

  Endereço : 9 rue Préville, 23500 Felletin, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes; revestimentos para pisos; ta-

petes (tapetes pregados); esteiras; papéis de parede em 

tecido; revestimentos de parede em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181644

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

[730]  Requerente : MHG IP HOLDING (SINGA-

PORE) PTE. LTD.

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

House, Singapore (159919)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel; serviços de motel; 

alojamento temporário; serviços de troca de alojamen-

to (timeshare); serviços de gestão de hotéis; serviços 

de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

restaurante e snack-bar; serviços de bar; serviços de 

salão de coquetéis e de clube nocturno (com forneci-

mento de alimentos e bebidas); serviços de café; servi-

ços de catering para alimentos e bebidas; restaurantes 

self-service; serviços de reserva de alojamento em ho-

téis e de outros alojamentos temporários; informações 

e planeamento de férias especificamente relacionadas 

com alojamento; fornecimento de instalações para 
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conferências, reuniões e exposições; serviços de check-

-in e check-out em hotéis; serviços de informação elec-

trónica relacionados com hotéis; serviços de assessoria 

e consultadoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181646

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181647

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181648

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2440 9

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

栅

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181649

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 91

4 402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181650

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 91

4 402

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181651

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181652

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181654

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

[730]  Requerente : 

 NG MEI LENG

  Endereço : 7/AS

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181655

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

[730]  Requerente : 

 NG MEI LENG

  Endereço : 7/AS

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181656

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

[730]  Requerente : 

 HE XIANFA

  Endereço : 氹 13D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181657

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267 邨

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181658

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 32 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181659

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

[730]  Requerente : 

 Jinan Aili Food Co., Ltd.

  Endereço : 14

105 201

 No. 201, 2nd, Room 105, Zhongtai Shanshui Mansion, 

No.14 Erqinan Road, Shizhong District, Jinan City, 

Shandong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181660

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8-10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181661

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

2 11

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181662

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 612

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181663

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 612

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181664

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 612

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181665

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 612

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181666

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 612

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181668

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267 邨

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181671

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 78 8

807

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C0 M80 Y40 K0

C0 M0 Y0 K30

[210]  N.º : N/181672

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 78 8

807

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/181673

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 4

301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181674

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181675

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181676

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 449

5 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181677

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 449

5 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181679

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181680

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181684

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 294

W

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181685

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 294

W

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181686

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

6 N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 3275C panto-

ne 032C pantone 300C

[210]  N.º : N/181687

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 157

6 N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181690

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

[730]  Requerente : 
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 Guangdong Gaojing Solar Energy Technology Co., Ltd

  Endereço : 153

4 B25

 Unit B25, 2/F Building 4, 153 Rongao Road, Henggin 

New District, Zhuhai City, Guangdong Province, Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DNA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181691

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 130 7

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181692

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 130 7

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181695

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

24 5

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181697

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

[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 : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos de instrumentos para gravação, trans-

missão e reprodução de som e imagens, suportes de 

registo magnético, discos para gravação, máquinas de 

venda automática e mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas, caixas registadoras, computador e 

equipamento para o tratamento da informação, extin-

tores, programa informático e software informático 

para máquinas de jogos, especificamente aparelhos, 

instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar 

apostas, tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181698

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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  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/181699

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

[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/181700

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

[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 
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relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181701

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

[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/181702

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

[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 : 42

[511]  Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-
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putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181703

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

[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/181718

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

[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 : 42

[511]  Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 
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tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 

de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181720

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

[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 : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos de instrumentos para gravação, trans-

missão e reprodução de som e imagens, suportes de 

registo magnético, discos para gravação, máquinas de 

venda automática e mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas, caixas registadoras, computador e 

equipamento para o tratamento da informação, extin-

tores, programa informático e software informático 

para máquinas de jogos, especificamente aparelhos, 

instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar 

apostas, tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181721

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

[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/181722

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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  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/181723

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

[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/181724

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

[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 
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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/181725

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

[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 : 42

[511]  Serviços : Fornecimento, design, desenvolvimen-

to e manutenção de programas para sistemas electró-

nicos de verificação individual, controle de acesso e 

identificação biométrica e prestação de serviços de 

consultoria e informações; fornecimento, concepção, 

desenvolvimento e manutenção de programas de com-

putador e software informático e prestação de serviços 

de consultoria e informação; serviços de consultoria 

relacionados à segurança de dados; análise do sistema 

informático; serviços de consultoria relacionados com 

tecnologia informática; serviços de consultoria relacio-

nados à tecnologia da informação (IT); concepção, de-

senvolvimento e manutenção de sistemas informáticos 

e prestação de serviços de consultoria e informação; 

aluguer de sistemas informáticos; computação em nu-

vem e serviços de consultoria e de informação; concep-

ção, construção e manutenção de sistemas de redes de 

comunicação e prestação de serviços de consultoria e 

informação; serviços de consultoria relacionados com 

sistemas informáticos; Serviços de consultoria técnica 

relacionados à instalação de software; resolução de 

problemas de software informático (suporte técnico); 

serviços de consultoria técnica relacionados com de-

sign de sistemas informáticos na área de tecnologia em 

matéria de gestão de programas informáticos e gestão 

de projectos informáticos; design, desenvolvimento, 

manutenção e alojamento de sites e prestação de ser-

viços de consultoria e informações; aluguer de espaço 

de memória em servidores de internet e prestação de 

serviços de consultoria e informações; verificação on-

-line de usuários registrados e prestação de serviços 
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de informação; realização de verificações de antece-

dentes e verificação de dados pessoais sobre usuários 

de redes de comunicação; concepção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos (incluindo as suas partes) ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos e prestação de serviços de consultoria e 

informação; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos 

e instrumentos, incluindo dispositivos biométricos; 

concepção e desenvolvimento de hardware informá-

tico e prestação de serviços de consultoria e informa-

ção; Assessoria tecnológica relativa a computadores, 

automóveis e máquinas industriais; projectando (para 

além de fins publicitários) e fornecendo serviços de 

consultoria e informações, tudo incluído na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181726

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

[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/181727

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

[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 : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos de instrumentos para gravação, trans-

missão e reprodução de som e imagens, suportes de 

registo magnético, discos para gravação, máquinas de 

venda automática e mecanismos para aparelhos ope-

rados por moedas, caixas registadoras, computador e 

equipamento para o tratamento da informação, extin-

tores, programa informático e software informático 

para máquinas de jogos, especificamente aparelhos, 

instrumentos ou dispositivos para receber e aceitar 

apostas, tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181728

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

[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), 
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arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181729

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

[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/181730

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

[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/181731

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

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial
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[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/181732

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 2592C

Pantone 7408C Pantone 000C

[210]  N.º : N/181733

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; fragrâncias; 

preparações para perfumar o ambiente; sachês para 

perfumar; sachês de fragrâncias; potpourris [fra-

grâncias]; difusores de palheta para fragrâncias para 

perfumar o ambiente; recargas de fragrâncias para 
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distribuidores de fragrâncias para perfumar o am-

biente não eléctricos; mechas difusoras de fragrâncias 

para interiores; fragrâncias para uso doméstico; sprays 

refrescantes perfumados para tecidos; sachês para 

perfumar roupa de casa; preparações para perfumar 

ambientes; sais de banho cosméticos; preparações aro-

máticas [óleos essenciais]; preparações amaciantes de 

roupas para uso em lavandaria; sabonetes cosméticos; 

algodão para uso cosmético; produtos cosméticos para 

os cuidados dos cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181734

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas; velas com fragrân-

cias de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181735

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; fragrâncias; 

preparações para perfumar o ambiente; sachês para 

perfumar; sachês de fragrâncias; potpourris [fra-

grâncias]; difusores de palheta para fragrâncias para 

perfumar o ambiente; recargas de fragrâncias para 

distribuidores de fragrâncias para perfumar o am-

biente não eléctricos; mechas difusoras de fragrâncias 

para interiores; fragrâncias para uso doméstico; sprays 

refrescantes perfumados para tecidos; sachês para 

perfumar roupa de casa; preparações para perfumar 

ambientes; sais de banho cosméticos; preparações aro-

máticas [óleos essenciais]; preparações amaciantes de 

roupas para uso em lavandaria; sabonetes cosméticos; 

algodão para uso cosmético; produtos cosméticos para 

os cuidados dos cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181736

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas; velas com fragrân-

cias de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181737

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos para produtos de maquilhagem 

(vazios); sacos; bolsas; estojos para produtos de toilet-

te, não preenchidos; chapéus-de-chuva; recipientes de 

embalagem industrial em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181738

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos, excepto escovas 

de dentes eléctricas; utensílios para fins de toilette, 

excepto escovas de dentes eléctricas; pentes; escovas 

de cabelo; esponjas de maquilhagem; borlas para pó-

-de-arroz; escovas para unhas; estojos para artigos de 

toilette preenchidos; bolsas de toucador, preenchidas; 

saboneteiras (caixas); espátulas para uso cosmético; 

caixas para pó compacto [vazias]; pincéis de maquilha-

gem; esponjas para uso doméstico; queimadores de in-

censo; utensílios de cozinha; luvas para uso doméstico; 

copos para usar como recipientes para beber; recipien-

tes para beber; recipientes com isolamento térmico 

para bebidas; jarros para suporte de velas; difusores 

de palheta sob a forma de dispositivos para difusão de 

perfumes, vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181739

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

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ Corporation)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de toucador; 

maquilhagem; preparações para desmaquilhar; prepa-

rações cosméticas para os cuidados da pele; prepara-

ções cosméticas de protecção solar; preparações para 

os cuidados dos cabelos; preparações para os cuidados 

das unhas; preparações cosméticas para o banho; sa-

bão; perfumaria; óleos essenciais; preparações para 

perfumar o ambiente; desodorizantes para humanos 

ou para animais; anti-transpirantes [produtos de higie-

ne pessoal]; preparações para refrescar o hálito para 

higiene pessoal; algodão para uso cosmético; bastões 

de algodão para uso cosmético; máscaras de beleza; 

géis de massagem, sem ser para uso medicinal; lenços 

impregnados com loções cosméticas; papel absorvente 

cosmético para o rosto; pestanas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181740

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

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181741

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

[730]  Requerente : 

 WONG Hao Leng

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181744

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

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/01  Reino Unido

N.º UK00003562824

[210]  N.º : N/181745

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

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/01  Reino Unido

N.º UK00003562824

[210]  N.º : N/181746

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181747

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181748

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181749

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181751

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

[730]  Requerente : British American Tobacco (Bran-

ds) Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

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/181752

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

[730]  Requerente : 

 Au Chi Kit

  Endereço : 

17/H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181753

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 82 M 63 Y 0 K

0  C 61 M 0 Y 17 K 0

[210]  N.º : N/181754

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Ser v iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 82 M 63 Y 0 K

0  C 61 M 0 Y 17 K 0

[210]  N.º : N/181759

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

[730]  Requerente : Episciences Hong Kong Limited

  Endereço : Flat/ Room 1701, 17/F, Seaview Com-

mercial Building, 21-24 Connaught Road West, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181760

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

[730]  Requerente : Episciences Hong Kong Limited

  Endereço : Flat/ Room 1701, 17/F, Seaview Com-

mercial Building, 21-24 Connaught Road West, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181761

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

[730]  Requerente : 

 TAM MEI I

  Endereço : 氹 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181763

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

[730]  Requerente : 

 CHOI HON LIT

  Endereço : 107 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181765

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 82-C

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181766

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 82-C

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181767

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

[730]  Requerente : COMPTOIR NOUVEAU DE 

LA PARFUMERIE

  Endereço : 23, rue Boissy d’ Anglas, 75008 Paris, 

França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, 

água de toilette, água de Colónia, fragrância de per-

fume, produtos cosméticos e preparações cosméticas, 

preparações de higiene não medicinais, preparações 

para fins sanitários pessoais, produtos de cuidados de 

beleza para não medicinal, loções cosméticas para ca-

belo e corpo, sabões, desodorizantes para uso pessoal, 

óleos essenciais para uso pessoal, toalhetes impregna-

das com loções cosméticas, géis de banho, preparações 

cosméticas para o banho, champôs, cremes cosméticos, 

óleos para uso cosmético, cosméticos para crianças, 

preparações para maquilhagem, bases para maqui-

lhagem, batons para os lábios, glosses para os lábios, 

bálsamos para os lábios (não medicinais), estojos para 

batons, rímel, cosméticos para pestanas, cosméticos 

para sobrancelhas, pó para maquilhagem, pó de arroz, 

sombra de olhos, lápis de maquilhagem, preparações 

para remover maquilhagem, produtos de limpeza de 

pele (cosméticos), líquido de remoção para unhas, gel 

de unhas, remoção de verniz de unhas, preparações 

para cuidado das mãos, preparações para cuidado das 

unhas, cremes para as mãos, cremes para unhas, toa-

lhetes matificantes para maquilhagem, preparações de 

proteção solar, preparações para bronzear [cosméti-

cos], preparações para barbear e pós-barbear.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181768

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600E

15 P1506

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181769

[220]  Data de pedido : 2021/04/21
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[730]  Requerente : Pergola Maria Antonietta

  Endereço : Via Mar Della Cina, 281 Roma (RM) 

00144 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181770

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181771

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181772

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

[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/181773

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

[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/181774

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

  Endereço : 

52-53

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181775

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

52-53

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181779

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

[730]  Requerente : 

 REDSTONE GC LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm 1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl 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/181780

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, 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/181781

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181782

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

栅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181783

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181784

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181785

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181786

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 綉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181787

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

[730]  Requerente : 

 CURIEL LIMITED

  Endereço : 5 11 1127

 Rm1127, 11/F Ocean CTR 5 Canton Rd TST Kl, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

橱

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181788

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

[730]  Requerente : MONTES S.A.

  Endereço : Av. Del Valle Nº 945, Of. 2611, Ciu-

dad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile

  Nacionalidade :  Chilena

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos e vinhos espumantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181789

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1617-1619 1629

K L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181790

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

 Little Beijing Culture Limited

  Endereço : 脷 3 347A

 Shop 347A, 3/F, East Comm Block, South Horizons, 

Ap Lei Chau, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181791

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

[730]  Requerente : 

 Little Beijing Culture Limited

  Endereço : 脷 3 347A

 Shop 347A, 3/F, East Comm Block, South Horizons, 

Ap Lei Chau, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181792

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

[730]  Requerente : 

 Little Beijing Culture Limited

  Endereço : 脷 3 347A

 Shop 347A, 3/F, East Comm Block, South Horizons, 

Ap Lei Chau, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181793

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

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181794

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

14# 1 4-6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

M P3 USB

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181797

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181798

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181799

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181800

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

[730]  Requerente : Amaia Clothing Limited

  Endereço : 25 Hill Road, Theydon Bois, Epping, 

Essex, United Kingdom, CM16 7LX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181801

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

[730]  Requerente : Amaia Clothing Limited

  Endereço : 25 Hill Road, Theydon Bois, Epping, 

Essex, United Kingdom, CM16 7LX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181802

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

[730]  Requerente : Amaia Clothing Limited

  Endereço : 25 Hill Road, Theydon Bois, Epping, 

Essex, United Kingdom, CM16 7LX

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181803

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

[730]  Requerente : 

 IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 26-01 9 , 

048619
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 9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore 

048619

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181804

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

[730]  Requerente : 

 IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 26-01 9 , 

048619

 9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore 

048619

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181805

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

[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/181806

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

[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/181807

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

AT

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181809

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181810

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181813

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

[730]  Requerente : KOIKE-YA Inc.

  Endereço : 5-9-7, Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos; geleias, compotas, marmeladas; ovos; leite 

e produtos lácteos; óleos e gorduras para alimentos; 

batatas fritas às rodelas batatas fritas crocantes; bata-

tas fritas; rolinhos de batata; aperitivos de batata em 

forma de palitos; batata-doce frita às rodelas, batatas-

-doces fritas crocantes; aperitivos à base de legumes; 

aperitivos à base de batata; aperitivos à base de batata-

-doce.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181816

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

[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/181817

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

[730]  Requerente : 

 PONG WAI KIT

  Endereço : 1 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181818

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

[730]  Requerente : 

 PONG WAI KIT
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  Endereço : 1 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181819

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181820

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181821

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181822

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181823

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London, 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentação de tr iagem auto-

matizada, tudo relacionado à triagem, classificação, 
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identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; má-

quinas, aparelhos e instrumentos eléctricos e electró-

nicos todos relacionados com a triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apa-

relhos e instrumentos científicos todos relacionados 

com a triagem, classificação, identificação, autentica-

ção, observação, pesagem, medição, teste, verificação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certificação de diamantes incluindo diamantes en-

gastados, diamantes pequenos usados para embelezar 

montagens para gemas maiores (melee), jóias, pedras 

preciosas e semipreciosas; máquinas, aparelhos e ins-

trumentos para observação, medição, teste e verifica-

ção todos relacionados com a triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apare-

lhos e instrumentos analíticos eléctricos e electrónicos 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apa-

relhos e instrumentos de teste e exame de material 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181825

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London, 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentação de tr iagem auto-

matizada, tudo relacionado à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; má-

quinas, aparelhos e instrumentos eléctricos e electró-

nicos todos relacionados com a triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apa-

relhos e instrumentos científicos todos relacionados 

com a triagem, classificação, identificação, autentica-

ção, observação, pesagem, medição, teste, verificação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certificação de diamantes incluindo diamantes en-

gastados, diamantes pequenos usados para embelezar 

montagens para gemas maiores (melee), jóias, pedras 

preciosas e semipreciosas; máquinas, aparelhos e ins-

trumentos para observação, medição, teste e verifica-

ção todos relacionados com a triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-
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dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apare-

lhos e instrumentos analíticos eléctricos e electrónicos 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apa-

relhos e instrumentos de teste e exame de material 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181827

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London, 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentação de tr iagem auto-

matizada, tudo relacionado à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; má-

quinas, aparelhos e instrumentos eléctricos e electró-

nicos todos relacionados com a triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apa-

relhos e instrumentos científicos todos relacionados 

com a triagem, classificação, identificação, autentica-

ção, observação, pesagem, medição, teste, verificação, 

limpeza, análise, classificação, inspecção, avaliação, 

inscrição, verificação incluindo verificação de pacote 

e certificação de diamantes incluindo diamantes en-

gastados, diamantes pequenos usados para embelezar 

montagens para gemas maiores (melee), jóias, pedras 

preciosas e semipreciosas; máquinas, aparelhos e ins-

trumentos para observação, medição, teste e verifica-

ção todos relacionados com a triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apare-

lhos e instrumentos analíticos eléctricos e electrónicos 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; apa-

relhos e instrumentos de teste e exame de material 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181835

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

 SICHUAN ZHANGFEI BEEF CO., LTD.

  Endereço : 

 Zhanggongqiao, Qili Development Zone, Langzhong, 

Sichuan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181836

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

[730]  Requerente : 

 SICHUAN ZHANGFEI BEEF CO., LTD.

  Endereço : 

 Zhanggongqiao, Qili Development Zone, Langzhong, 

Sichuan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181837

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

[730]  Requerente : 

 SICHUAN ZHANGFEI BEEF CO., LTD.

  Endereço : 

 Zhanggongqiao, Qili Development Zone, Langzhong, 

Sichuan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181838

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

[730]  Requerente : MOORER S.P.A.

  Endereço : Via XXV Aprile, 90, Castelnuovo del 

Garda (VR), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; roupa; 

jaquetas [vestuário]; sobretudos; casacos; peliças; boas 

[cachecóis]; calças; saias; combinações [vestuário]; 

hosiery ; camisas; lenços de cabeça ou pescoço; 

luvas [vestuário]; chapéus; boinas; abafos [vestuário]; 

cintos [vestuário]; fatos; fatos de banho; roupa interior; 

tapa-orelhas [vestuário]; punhos de camisa; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços de bolso [vestuário]; 

gravatas; calçado; sapatos; botas; chinelos; sapatos 

de madeira; sandálias; meias botas; botins; meias; 

collants; roupões de banho; vestuário para homem; 

vestuário para mulher; vestuário para crianças; vestu-

ário pré-natal; casacos de penas; coletes acolchoados; 

jaquetas resistentes ao vento; coletes resistentes ao 

vento; anoraques [parkas]; gabardinas; estolas; calças 

de ganga; tailleurs (fatos de saia e casaco); vestidos de 

noite; capas para a chuva; macacões [vestuário]; fatos 

femininos; fatos masculinos; fatos (casaco e vestido); 

fatos com colete; jaquetas para fatos; camisas para 
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vestir com fatos; artigos para aquecer os braços [vestu-

ário]; tops [vestuário]; cachecóis [vestuário]; gravatas 

borboleta; coletes acolchoados; sapatos de tacão alto 

[calçado]; chinelos [calçado]; mocassins; sapatos de gi-

nástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/19  Itál ia

N.º 302021000050945

[210]  N.º : N/181839

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

[730]  Requerente : FAMOUS

  Endereço : 27B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181840

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27-D

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181841

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27-D

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181842

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 63

AU

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181843

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

[730]  Requerente : 

 IEONG WENG KUONG

  Endereço : 91 25 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181844

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

[730]  Requerente : Highside Co., Ltd.

  Endereço : 1-10-23, Nakameguro, Meguro-ku, 

Tokyo, 153-0061 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; sabonetes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e laranja.

[210]  N.º : N/181845

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

[730]  Requerente : Highside Co., Ltd.

  Endereço : 1-10-23, Nakameguro, Meguro-ku, 

Tokyo, 153-0061 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos para massagens estéticas 

para fins industriais; aparelhos elétricos de massagem 

para uso doméstico; máquinas e aparelhos médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e laranja.

[210]  N.º : N/181846

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181847

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181848

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181849

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181850

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181851

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181852

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181853

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181854

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181855

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

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181856

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181857

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181858

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181863

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

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON PTE. 

LTD.

  Endereço : 2 Science Park Drive, #07-13, Ascent, 

Singapore Science Park 1, Singapore 118222

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de l impeza para o rosto 

(cosméticos), loções faciais (cosméticos), hidratantes 

(cosméticos), cremes (cosméticos), geles (cosméticos); 

soros não medicinais para os cuidados da pele; tónicos 

(cosméticos); cremes esfoliantes; esfoliantes; proteto-

res solares; máscaras faciais; esfoliantes para o rosto; 

cremes e soros anti-envelhecimento; geles e loções 

para depois de barbear; loções e cremes para bran-

quear a pele; leite hidratante; máscaras de branquea-

mento; produtos de limpeza para o corpo, loções, hi-

dratantes, cremes para o corpo; cremes para os olhos; 

cosméticos, nomeadamente, base de maquilhagem, 

correctores, glosses para os lábios, máscara [rímel], 

produtos desmaquilhantes; produtos para os cuidados 

dos cabelos, nomeadamente, champôs e amaciadores.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181868

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

[730]  Requerente : 

 MACBROADCAST PRODUCTION LIMITED

  Endereço : 7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181870

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

[730]  Requerente : 

 MACBROADCAST PRODUCTION LIMITED

  Endereço : 7 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181872

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Candeeiros; candeeiros eléctricos; 

candeeiros de pé; lustres; lanternas para iluminação; 

difusores de luz; correntes de luzes para decorações 

festivas; lanternas chinesas; candeeiros de tecto; pro-

jectores de luz; candeeiros de rua; lanternas eléctricas; 

lâmpadas; abajures; ventiladores [ar condicionado]; 

instalações e aparelhos de ventilação [ar condiciona-

do]; aparelhos de desodorização do ar; queimadores; 

botijas de água quente; chaleiras eléctricas; máquinas 

de café eléctricas; torradeiras para pão; utensílios de 

cozinha eléctricos; congeladores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181873

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Bicicletas; bicicletas eléctricas; trici-

clos; triciclos para transporte; trotinetes [veículos]; 

motocicletas; trotinetes motorizadas; sidecars ; 

automóveis; veículos eléctricos; carros de golfe [veí-

culos]; motos de neve; caravanas; reboques [veículos]; 

furgonetes [veículos]; camiões; autocarros motoriza-

dos; tractores; locomotivas; canoas; barcos; remos de 

barcos; iates; helicópteros; aviões; pára-quedas; balões 

de ar quente; balões dirigíveis; aeronaves; drones com 

câmaras; drones civis; carrinhos; carrinhos para com-

pras; carrinhos de mão; carrinhos de bebé; carros para 

crianças; capotas para carrinhos de criança; cobertu-

ras para carrinhos de criança; sacos adaptados para 

carrinhos de bebé; quadros de bicicletas; guiadores de 

bicicletas; selins para bicicletas; buzinas para bicicle-

tas; pedais para bicicletas; descansos para bicicletas; 

guarda-lamas; guarda-saias para bicicletas; aros de 

roda de bicicleta; cestos adaptados para bicicletas; 

alforjes adaptados para bicicletas; sacolas adaptadas 
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para bicicletas; coberturas de selins para bicicletas; 

quadros de motociclos; guiadores de motociclos; des-

cansos para motociclos; cestos adaptados para motoci-

clos; coberturas de selins para motociclos; carrocerias 

para veículos; volantes para veículos; espelhos retrovi-

sores; tampões de rodas; jantes para rodas de veículos; 

limpa pára-brisas; airbags [dispositivos de segurança 

para automóveis]; isqueiros para automóveis; porta-

-copos para veículos; estores pára-sol adaptados para 

automóveis; capas de assentos para veículos; capas 

para volantes de veículos; coberturas para rodas so-

bresselentes; coberturas de veículos [feitas à medida]; 

capôs para veículos; porta-bagagens para veículos; dis-

positivos anti-roubo para veículos; drones de entregas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181874

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : Caixas de música; instrumentos musi-

cais; instrumentos musicais electrónicos; instrumentos 

musicais de cordas; guitarras; violinos; harpas; pianos; 

acordeões; harmónicas; flautas; trombetas; tambores 

[instrumentos musicais]; baquetas para tambores; cím-

balos; xilofones; diapasões; palhetas para instrumentos 

de cordas; estojos para instrumentos musicais; correias 

para instrumentos musicais; cavaletes para instrumen-

tos musicais; suportes para partituras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181875

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papelaria; cadernos para escrever ou 

desenhar; blocos de notas; repertórios; livros para 

colorir; folhas de papel [artigos de papelaria]; blocos 

[artigos de papelaria]; papel para escrever; envelopes 

[artigos de papelaria]; etiquetas em papel ou cartão; 

brasões [sinetes em papel]; autocolantes [artigos de 

papelaria]; adesivos [colas] para papelaria ou para uso 

doméstico; transferências [decalcomanias]; cartões; 

cartões de felicitações; postais; cartões coleccionáveis, 

sem ser para jogos; cartões de anúncio de aconteci-

mentos [artigos de papelaria]; calendários; plantas [ar-

tigos de papelaria]; livros; álbuns; periódicos; revistas 

[periódicos]; catálogos; panfletos; folhetos; publicações 

impressas; cartazes; gravuras; fotografias [impressas]; 

suportes para fotografias; pinturas [gravuras] emoldu-

radas ou não; materiais de escrita; estojos para escre-

ver [artigos de papelaria]; lápis; apara-lápis, eléctricos 

ou não eléctricos; apagadores; canetas; esferas para 

canetas esferográficas; tinta; tinteiros; aparos para es-

crever; estojos para canetas; almofadas de tinta; selos 

[sinetes]; pincéis para pintura; caixas de tinta para uso 

em escolas; estojos para lápis; armários de secretária 

para papelaria [artigos de escritório]; artigos de es-

critório, excepto móveis; bases (mats) para secretária; 

corta-papéis [abridores de cartas]; pesa-papéis; co-

berturas de papel para vasos de flores; bandejas para 

cartas; marcadores para livros; apoios de páginas de li-

vros; ampara-livros; estatuetas em papel maché; globos 

terrestres [artigos de papelaria]; porta-passaportes; 

porta-talões de cheques; molas para dinheiro; caixas 

em papel ou cartão; caixas em cartão para chapéus; 

sacos [envelopes, bolsas] em papel ou matérias plásti-

cas para embalagem; papel de embrulho; materiais de 

embalagem [acolchoamento, enchimento] em papel ou 

cartão; forros de gaveta em papel, perfumados ou não; 

bandeirolas de papel; roupa de mesa em papel; papel 

higiénico.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181876

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Serviços de mesa, excepto facas, garfos 

e colheres; pratos de mesa; loiça de porcelana; tigelas 

[bacias]; taças para ovos; saleiros; pimenteiros; formas 

para bolos; recipientes para beber; copos para beber; 

canecas; chávenas; pires; serviços de chá [baixelas]; 

bules; açucareiros; caixas para chá; serviços de café 

[baixelas]; cafeteiras não eléctricas; chaleiras não eléc-

tricas; palhinhas para beber; misturadores para coque-

téis; pinças para gelo; agitadores para coquetéis; cantis 

para desporto; garrafas de bolso; garrafas; decantado-

res; saca-rolhas eléctricos e não eléctricos; abridores 

de garrafas, eléctricos e não eléctricos; aeradores para 

vinho; vertedores de vinho; serviços para licores; ban-

dejas para uso doméstico; individuais de mesa, sem ser 

em papel ou em matérias têxteis; cestos de piquenique 

guarnecidos, incluindo pratos; vasos; candelabros 

[castiçais]; castiçais; apagadores de velas; difusores de 

óleos aromáticos, excepto difusores de varetas, eléc-

tricos e não eléctricos; queimadores de perfume; va-

porizadores de perfume; utensílios de toilette; estojos 

de toucador guarnecidos; pincéis de barbear; suportes 

para pincéis de barbear; pentes; escovas; escovas de 

dentes; escovas para pestanas; escovas para sobrance-

lhas; utensílios cosméticos; pincéis de maquilhagem; 

esponjas de maquilhagem; borlas para pó-de-arroz; 

caixas para compactos em pó, vazias; escovas para sa-

patos; formas para calçado [alargadores]; calçadeiras; 

potes; vasos para flores; coberturas para vasos de flo-

res, sem ser em papel; caixas para colocar plantas ex-

teriores junto às janelas; regadores; cestos para papéis; 

mealheiros; esferas de vidro decorativas; obras de arte 

em porcelana, cerâmica, faiança, terracota ou vidro; 

figurinhas em porcelana, cerâmica, faiança, terracota 

ou vidro; estátuas em porcelana, cerâmica, faiança, 

terracota ou vidro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181877

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

[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 : Revestimentos para pavimentos; car-

petes; esteiras (tapetes); esteiras para ioga; tapetes; ta-

petes de entrada; tapetes de banho; tapetes para auto-

móveis; esteiras; revestimentos de parede em matérias 

têxteis; tapeçarias murais sem ser em matérias têxteis; 

papel de parede; papel de parede em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181879

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

[730]  Requerente : 

 CHEONG LAI IAN

  Endereço : 20

AC

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181880

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

[730]  Requerente : HOCHDORF Swiss Nutrition 

AG

  Endereço : Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Alimentos e substâncias dietéticos 

para uso medico; alimentos para bebés; suplementos 

alimentares para humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181881

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

[730]  Requerente : HOCHDORF Swiss Nutrition 

AG

  Endereço : Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181882

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

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite, bebidas de leite, ovos e outros 

produtos lácteos; bebidas à base de leite; leite à base 

de nozes; leite de arroz; leite à base de legumes; leite 

de trigo; leite de aveia; leite de grãos; leite de coco; 

leite de amêndoas; bebidas à base de leite aromatiza-

das com chocolate; leite de soja, bebidas alimentares à 

base de soja utilizadas como substitutos do leite; leite 

de soja em forma líquida e sólida, e outros substitu-

tos do leite; tofu; coalhada de grãos de soja; produtos 

alimentares à base de soja incluindo salsicha, queijo, 

iogurte, conservas, pudins e sobremesas lácteos, e 

molhos; carnes, peixe (não vivo), aves domésticas (não 

vivo) e carnes de caça; extractos de carne; frutos e le-

gumes em conserva, secos e cozidos; gelatinas, geleias; 

óleos e gorduras comestíveis; conservas; preparadas 

feitas a partir da coalhada de grãos de soja ou proteína 

para fazer o leite de soja; produtos alimentares feitos 

a partir de proteínas vegetais texturadas derivadas 

de grãos de soja; produtos alimentares derivados de 

grãos, legumes, ervas, frutas ou vegetais; molhos de 

vegetais; substitutos de carne à base de soja; salsicha 

vegetariana; preparações alimentícias à base de vege-

tais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181884

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

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja, cerveja leve (ale) e cerveja 

preta (porter), águas minerais e gaseificadas e outras 

bebidas não-alcoólicas; xaropes e outros preparados 

para fazer bebidas; bebidas à base de plantas; bebidas 

não-alcoólicas à base de soja; água destilada e água 

mineralizada; bebidas de cereais e grãos à base de soja 

e sem soja; bebidas de feijão preto, bebidas de aveia, 

bebidas de sésamo, bebidas de arroz, bebidas de coco, 

bebidas de amêndoa, bebidas de frutas, bebidas de ve-

getais, bebidas de ervas, bebidas à base de cereais, be-

bidas à base de legumes, bebidas à base de nozes, e be-

bidas à base de grãos; extractos de grãos de soja pura; 

xarope, pós, extractos, concentrados à base de soja, à 

base de frutas, à base de vegetais, à base de ervas, à 

base de cereais, à base de legumes, à base de noz, e à 

base de grãos e outros preparados para fazer bebidas 

não-alcoólicas gaseificadas e não-gaseificadas; bebidas 

não-alcoólicas contendo sumos à base de plantas, no-

meadamente, sumos de grãos de soja, sumos de arroz, 

sumos de feijão preto, sumos de coco, sumos de amên-

doa, sumos de sésamo, e sumos de aveia; extractos não 

alcoólicos à base de plantas utilizadas na preparação 

de bebidas, nomeadamente extractos de grãos de soja, 

extractos de arroz, extractos de feijão preto, extractos 

de coco, extractos de amêndoa, extractos de sésamo, 

e extractos de aveia; bebidas de sumo de plantas não-

-alcoólicas, nomeadamente bebidas de soja, bebidas 

de arroz, bebidas de feijão preto, bebidas de coco, 

bebidas de amêndoa, bebidas de sésamo, e bebidas de 

aveia; bebidas de fruta e sumos de fruta nesta classe; 
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bebidas de vegetais e sumos de vegetais nesta classe; 

refrigerantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181885

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

[730]  Requerente : Vitasoy International Holdings 

Limited

  Endereço : 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de máquinas de venda; venda 

a retalho de produtos alimentares e bebidas; organi-

zação e realização de espectáculos, demonstrações e 

exposição de produtos para fins promocionais; publi-

cidade; difusão de anúncios publicitários; distribuição 

de amostras; tudo relacionado a alimentos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181886

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 962 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181887

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 962 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181888

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 962 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181889

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 962 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181890

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

[730]  Requerente : ChangXin Memory Technologies, 

Inc.

  Endereço : No. 388, Xingye Avenue, Airport In-

dustrial Park, Economic and Technological Develop-

ment Area, Hefei City, Anhui Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de memória; leitores de car-

tões de memória; cartões de expansão de memória; 

cartões com chip incorporado; memórias semicondu-

toras; cartões inteligentes virgens; módulos de expan-

são de memória; dispositivos de armazenamento para 

equipamento de processamento de dados; cartões de 

circuitos integrados [smart cards]; dispositivos electró-

nicos de armazenamento; cartões de circuitos integra-

dos [smart cards]; hardware de armazenamento anexa-

do a redes informáticas [NAS]; unidades de memória 

de semicondutores; cartões de circuitos integrados 

[smart cards]; memórias para computadores; placas de 

memória; módulos de memória; cartões de memória 

para máquinas de videojogos; dispositivo de armaze-

namento para uso em computadores; semicondutores; 

pastilhas de silício para circuitos integrados; pastilhas 

epitaxiais de silício; wafers semicondutores; wafers se-

micondutores estruturais; semicondutores eletrónicos; 

circuitos impressos; circuitos integrados; chips de cir-

cuitos integrados; placas de circuito impressas; chips 

eletrónicos; módulos de circuitos integrados; placas 

de circuitos integrados; placas de circuito impressas; 

circuitos eletrónicos; chips de computador; placas de 

circuitos para computadores; chips eletrónicos para o 

fabrico de circuitos integrados; circuitos de interface 

para câmaras de vídeo; microchips [hardware infor-

mático]; circuitos integrados em larga escala; placas de 

circuitos eletrónicos; circuitos lógicos; chips de multi-

processamento; processadores gráficos integrados de 

alta definição (HD); circuitos eletrónicos integrados; 

transístores electrónicos; tríodos; dispositivos semi-

condutores; dispositivos e materiais magnéticos, no-

meadamente discos magnéticos em branco/virgens.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181891

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

[730]  Requerente : 

 LOK IN ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LIMITADA

  Endereço : 599

6 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181892

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

[730]  Requerente : 

 LOK IN ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LIMITADA

  Endereço : 599

6 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181894

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58 3 1010

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181895

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58 3 1010

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181896

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

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd.

  Endereço : 

 No.2 Luju Road, Liwan District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

碱

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181897

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

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Liby Enterprise Group Co., Ltd.

  Endereço : 

 No.2 Luju Road, Liwan District, Guangzhou City, 

Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

碱

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181901

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

  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181902

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181903

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181904

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181905

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181906

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181907

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181908

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45

3 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181909

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

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181910

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

163 2501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181911

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

163 2501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181912

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

163 2501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181936

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

[730]  Requerente : ADASTRIA CO., LTD.

  Endereço : 3-1-27, Izumi-Cho, Mito-Shi, Ibaraki, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Recipientes de embalagem industriais 

em couro; roupas para animais domésticos; mochilas; 

malas de mão; sacos de compras em couro; sacos de 

transporte; baús e sacos de viagem; malas de viagem; 

sacos de tiracolo; sacos; bolsas; estojos de toucador 

(não preenchidos); chapéus-de-sol; chapéus-de-chuva 

e suas peças; bengalas; bastões de caminhada; partes 

metálicas para bengalas e bastões de caminhada; pu-

nhos para bengalas bastões de caminhada; peles de 

animais, peles; couro e peles (em bruto ou semitraba-

lhado); pano de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181937

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

[730]  Requerente : ADASTRIA CO., LTD.

  Endereço : 3-1-27, Izumi-Cho, Mito-Shi, Ibaraki, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos para uso têxtil; tecidos; teci-

dos de malha; feltro e matérias têxteis não tecidas; ole-

ados; panos impermeáveis com goma; panos revestidos 

com vinil; panos emborrachados; matérias filtrantes 

em matérias têxteis; toalhas de rosto em matérias 

têxteis; lenços de bolso em matérias têxteis; toalhas 

em matérias têxteis; produtos têxteis tecidos para uso 

pessoal; redes mosquiteiras; lençóis; colchas de futon; 

invólucros para futons e edredões (roupa de casa); 

protecções para futons (futons sem enchimento); fro-

nhas de almofada (fronhas); cobertores; guardanapos 

de mesa em matérias têxteis; panos para secar a louça; 

cortinas de chuveiro; estandartes e bandeiras (sem ser 

em papel); capas para assentos de sanita em matérias 

têxteis; tapeçarias em matérias têxteis; toalhas de 

centro de mesa; coberturas para assentos em matérias 

têxteis; tapeçarias murais em matérias têxteis; corti-
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nas; toalhas de mesa (sem ser em papel); reposteiros 

(cortinas grossas); etiquetas em pano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181938

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

[730]  Requerente : ADASTRIA CO., LTD.

  Endereço : 3-1-27, Izumi-Cho, Mito-Shi, Ibaraki, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas e grossistas de te-

cidos e roupa de cama, cortinas, coberturas de cama e 

mesa, tapeçarias em matérias têxteis, vestuário, cha-

pelaria, calçado, sacos e bolsas, baús, artigos pessoais, 

pentes, toalhas de rosto em matérias têxteis, lenços de 

bolso em matérias têxteis, toalhas de pano, tecidos, 

têxteis, leques de mão, suspensórios para meias, sus-

pensórios para peúgas, suspensórios (roupas), faixas 

para os pulsos, faixas o suor, faixas expansíveis para 

segurar as mangas, cintos, ornamentos (joalharia, 

bijuteria), brincos, colares, anéis, pulseiras, correntes 

(joalharia), pendentes (joalharia), porta-chaves (bu-

gigangas ou berloques), emblemas para vestir (não em 

metais preciosos), fivelas para roupas (não em metais 

preciosos), broches (não em metais preciosos, acessó-

rios de vestuário), fivelas japonesas para segurar um 

cinto largo de quimono (obidome), alfinetes de chapéu 

(não de metal precioso), emblemas ornamentais fixa-

dos em roupas, sutiãs, capuzes (roupas), bandoletes, 

botões, unhas postiças, pestanas postiças, estojos para 

utensílios de barbear, conjuntos de pedicura, utensí-

lios cosméticos para enrolar as pestanas, conjuntos de 

manicura, limpadores de ouvidos, estojos de toilette, 

utensílios cosméticos, barbas postiças, barbas orna-

mentais, bigodes ornamentais, instrumentos manuais 

para encaracolar o cabelo (não eléctricos), rolos para o 

cabelo não eléctricos (excepto instrumentos manuais), 

chapéus-de-chuva, ponteiras metálicas para bengalas, 

bastões de caminhada, partes metálicas para bengalas 

e bastões de caminhada, punhos de bengalas, mobi-

liário, bengaleiros, acessórios de marcenaria, tapetes 

tatami, maquinaria e aparelhos eléctricos, aparelhos 

de iluminação, aparelhos domésticos electrotérmicos, 

ferramentas manuais com lâmina ou pontiagudas, 

ferramentas manuais, ferragens, equipamentos de 

cozinha, recipientes para uso doméstico ou de cozi-

nha, ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem, 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas 

e suprimentos médicos, cosméticos, produtos de hi-

giene, dentífricos, sabões e detergentes, máquinas, 

implementos e artigos agrícolas, f lores (naturais) e 

árvores, produtos de impressão, papel e artigos de pa-

pelaria, álbuns, cadernos, canetas, lápis, cartões pos-

tais, envelopes, blocos de escrita, artigos de desporto, 

brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos, 

relógios de mesa ou de parede, relógios e óculos (óculos 

e óculos de protecção), faixas (semiacabadas), fitas, 

tecidos de malha, tecidos de malha de renda, tecidos 

de renda bordada, feltro em amianto, feltro e panos 

não tecidos, acessórios para casa de banho, agitadores 

para a água quente em banheiras (yukakibo), bancos 

de casa de banho, baldes para casa de banho, cortinas 

de chuveiro, tapetes de banho para áreas de lavagem, 

apagadores de velas, castiçais, estacas para plantas ou 

árvores, vasos de flores, aparelhos hidropónicos para 

fins domésticos de horticultura, regadores, mictórios 

(para uso médico), bacias higiénicas, unidades de sa-

nitas com autoclismo, distribuidores de desinfectantes 

para sanitas, sanitas, assentos para uso com sanitas de 

estilo japonês, penicos, porta-papel higiénico, capas 

para assentos de sanitas em matérias têxteis, porta-

-toalhas, pulverizadores de insecticida (ferramentas 

manuais), caixas de metal para distribuir toalhas de 

papel, descalçadeiras, distribuidores de sabão, tapetes 

para a entrada em metal, toalhas de mesa de papel, 

persianas (interiores), cortinas de contas para deco-

ração, toldos para janelas, coberturas de assentos em 

matérias têxteis, tapeçarias, toalhas de mesa (sem ser 

de papel), reposteiros (cortinas grossas), revestimentos 

de pavimentos, vasos, vasos de flores, espanta-espíritos 

[decoração], esculturas metálicas, esculturas em betão, 

esculturas em mármore, esculturas em pedra, escul-

turas em gesso, esculturas em plástico, esculturas em 

madeira.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181939

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1617-1619 1629

K L
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181940

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1617-1619 1629

K L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181941

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1617-1619 1629

K L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181956

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

[730]  Requerente : Chief Securities Limited

  Endereço : 11 Th Floor, FWD Financial Centre, 

308 Des Voeux Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e programas informáticos; 

aplicações de software informático, descarregáveis; 

plataformas de software informático, gravadas ou des-

carregáveis; software informático (programas infor-

máticos), gravados; publicações electrónicas, descarre-

gáveis; todos incluídos na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181957

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

[730]  Requerente : Chief Securities Limited

  Endereço : 11 Th Floor, FWD Financial Centre, 

308 Des Voeux Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros e monetários; con-

sultoria, análise e gestão financeira; corretagem e tran-

sacções de obrigações, títulos, mercadorias, derivati-

vos e operações a termo; cotações da bolsa de valores 

e bolsa de operações a termo; serviços de corretagem 

financeira prestados por criadores de mercado; serviço 

de avaliação de títulos; informação financeira; serviços 

de aconselhamento e investimento em planos de inves-

timento colectivo; serviço de empréstimo de títulos; 

serviço de recolha de dividendo; serviços de câmbio do 

ouro; fornecimento de uma base de dados informática 

online de informações financeiras e transacções; todos 

incluídos na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181959

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

[730]  Requerente : AstraZeneca UK Limited

  Endereço : 1 Francis Crick Avenue, Cambridge 

Biomedical Campus, Cambridge, United Kingdom 

CB2 0AA

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêu-

ticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/01  Reino Unido

N.º UK00003587872

[210]  N.º : N/181960

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

[730]  Requerente : KHAIRAT AL MINAFIE CO 

FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING

  Endereço : Varna 9000, Varna Dist., Municipality 

Varna, Odesos Region 27, Saborni Str, Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; cigarros electrónicos; ervas 

para fumar; isqueiro para fumantes; fósforos; tabaco; 

estojos para cigarros; cinzeiros para cigarros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181961

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 泥 泥 金

金 泥 力

路 金 路 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181962

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 59

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181963

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68

5 1 18 34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181964

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68

5 1 18 34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

類

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181965

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 68

5 1 18 34

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 數

理

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181966

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

[730]  Requerente : 

 FAIRFIELD LINE (HONG KONG) COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 228

22

 22/F, Sang Woo Building, 228 Gloucester Road, Cau-

seway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

料 塞 料

殺

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181968

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

[730]  Requerente : Darwil SA

  Endereço : Rue des Ormes 22, 2300 La Chaux-

-de-Fonds, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

/

/ /

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/25  Su íç a

N.º 16818/2020

[210]  N.º : N/181970

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

[730]  Requerente : Darwil SA

  Endereço : Rue des Ormes 22, 2300 La Chaux-

-de-Fonds, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

/

/ /

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/25  Su íç a

N.º 16822/2020

[210]  N.º : N/182012

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

[730]  Requerente : Biolux Technology Limited

  Endereço : B2, 10/F, Loyong Court Commercial 

Building, 212-220 Lockhart Road, Wan Chai, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182015

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

[730]  Requerente : DSM IP Assets B.V.

  Endereço : Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos; suplementos 

nutricionais; suplementos probióticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182018

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

[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 : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços de casino e 

jogos a dinheiro; fornecimento de instalações de casi-

no e jogos; serviços de educação, nomeadamente, pres-

tação de serviços e cursos de progressão na carreira e 

formação nos domínios da hospitalidade, negócios e 

jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182019

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

[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 hotel, restaurante, bar, ca-

tering, instalações para convenções, banquetes, even-

tos sociais, angariação de fundos e eventos especiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182020

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

[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 : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços de casino 

e jogos a dinheiro; fornecimento de instalações de 

casino e jogos; serviços de educação, nomeadamente 

fornecimento de formação em responsabilidade social, 

fornecimento de formação e recursos no domínio da 

dependência do jogo; serviços de educação, nomea-

damente a condução de aulas, seminários e oficinas 

de formação no domínio do jogo e da dependência do 

jogo; serviços educacionais, nomeadamente, serviços 

de programas de prevenção da dependência de jogos 

de azar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182021

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

[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 hotel, restaurante, bar, ca-

tering, instalações para convenções, banquetes, even-

tos sociais, angariação de fundos e eventos especiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182023

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

[730]  Requerente : MacroGenics, Inc.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockvil-

le, Maryland 20850 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

produção e comercialização de produtos para ter-

ceiros de substâncias e produtos farmacêuticos para 
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o tratamento de doenças autoimunes, condições e 

doenças inflamatórias, doenças metabólicas, alérgicas, 

cancro e doenças infecciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182024

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

[730]  Requerente : MacroGenics, Inc.

  Endereço : 9704 Medical Center Drive, Rockville, 

Maryland 20850 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; 

concepção e desenvolvimento de computadores e de 

programas para computadores; criação, pesquisa e 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos e subs-

tâncias para o tratamento de doenças autoimunes, 

condições e doenças inflamatórias, doenças metabó-

licas, alergias, cancro e doenças infecciosas; criação, 

pesquisa e desenvolvimento nas áreas farmacêutica e 

da biotecnologia; providenciar informação e pesquisa 

médica e cientifica nas áreas farmacêutica e da biotec-

nologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182034

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

[730]  Requerente : COMPANHIA DE ARMÁZEM 

SC (MACAU), LIMITADA

  Endereço : Avenida do Almirante Lacerda, 

N.º167-169, Edifício Industrial Iao Fai 4º Andar EE, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 6 M 16 Y 88 K 0

  C 7 M 95 Y 59 K 0

  C 81 M 80 Y 77 K 62

  C 8 M 7 Y 6 K 0

  C 13 M 9 Y 41 K 0

[210]  N.º : N/182035

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 国

1028 B 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182036

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 国

1028 B 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182037

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 国

1028 B 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182038

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 国

1028 B 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182039

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

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182040

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

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182045

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

[730]  Requerente : 

 SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMI-

TADA

  Endereço : 138 202

1 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 100 Y 40

K 20

 C 0 M 71 Y 56 K 7

 C 82 M 0 Y 100 K 0

 C 0 M 7 Y 85 K 0

[210]  N.º : N/182046

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

[730]  Requerente : 

 SUPERMERCADO ROYAL, COMPANHIA LIMI-

TADA

  Endereço : 138 202

1 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 100 Y 40

K 20

 C 0 M 71 Y 56 K 7

 C 82 M 0 Y 100 K 0

 C 0 M 7 Y 85 K 0

[210]  N.º : N/182052

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

[730]  Requerente : NSE Products, Inc.

  Endereço : 75 West Center, Provo, Utah 84601, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais, 

suplementos dietéticos sob a forma de gomas e palitos 

de geleia; suplementos dietéticos com efeitos cosméti-

cos; suplementos alimentares dietéticos; misturas em 

pó para bebidas com suplementos dietéticos com sabor 

a fruta, sendo todos os produtos atrás referidos para 

fins medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182056

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

[730]  Requerente : Suntory Holdings Limited

  Endereço : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Uísque.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182057

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

[730]  Requerente : Suntory Holdings Limited

  Endereço : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Uísque.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182058

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

[730]  Requerente : Suntory Holdings Limited

  Endereço : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Uísque; bebidas alcoólicas (excepto 

cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182059

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

[730]  Requerente : Suntory Holdings Limited

  Endereço : 1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Saqué; licor branco Japonês [Shochu]; 

sucedâneos do saqué; licor misto Japonês à base de ar-

roz doce [Shiro-zake]; naoshi  [licor Japonês]; licor 

misto Japonês à base de shochu  [mirin]; coquetéis 

alcoólicos; uísque; licores; gin; vodka; bebidas espiri-

tuosas; bebidas alcoólicas de frutos; bebidas Japonesas 

à base de shochu  [chuhai]; licores Chineses; licores 

aromatizados; bebidas alcoólicas [excepto cervejas].

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182062

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

[730]  Requerente : Eli Lilly and Company

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas nomeada-

mente, preparações farmacêuticas para o tratamento 

do cancro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182066

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/182067

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182068

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

[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 : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182069

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182070

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

12 11 A 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182071

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

  Endereço : 

12 11 A 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182077

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : British American Tobacco (Brands) 

Limited

  Endereço : Globe House, 4 Temple Place, Lon-

don, WC2R 2PG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

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/182078

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[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 : 

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

castanho claro.

[210]  N.º : N/182080

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria, in-

cluindo vestuário confeccionado, aventais, maillots , 

calções de banho e demais fatos de praia, roupões, 

chinelos, sandálias e sapatos de banho; coifas e outras 

toucas, incluindo toucas de banho; capuzes, barretes, 

bonés e chapéus altos; romeiras; blusas (de malha e ou-

tras), calças, camisas, camisolas, camisetas; gravatas, 

suspensórios; estolas, peitilhos, espartilhos e corpetes; 

dólmans, paletós, jaquetas, gabardinas, togas, casacos 

e outras roupas exteriores; uniformes e vestidos; tapa-

-orelhas, véuzinhos de chapéu e xales; mitenes e luvas, 

incluindo de golfe; regalos; polainas, incluindo grevas; 

jérseis; librés; pijamas, ceroulas e demais roupa inte-

rior; cintas, incluindo as elásticas, cuecas e fraldas; 

ligas ou jarreteiras, ligas de peúgas e peúgas; meias e 

calcanheiras para meias; tricots; botas, botinas, bor-

zeguins, calçado de futebol, calçado de praia, sapatos, 

incluindo de desporto e de ginástica, galochas, socos 

e tamancos; alpercatas, antiderrapantes, calcanheiras, 
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gáspeas, protectores, viras, todos para calçado, so-

las, incluindo solas interiores, tacões e demais saltos; 

pitons  para calçado de futebol; presilhas para po-

lainas, canos de botas; algibeiras de vestuário, encai-

xes de camisas, escapulários, forros confeccionados, 

almofadas forradas para aquecer os pés, babadouros, 

ampara-seios (vulgo soutiens ), armações de cha-

péus, encaixes e plastrões de camisas, colarinhos, 

incluindo colarinhos postiços, corpinhas para esparti-

lhos, punhos de camisa, vestuário para automobilistas, 

equipamento para ciclistas, fatos para esqui náutico e 

vestuário em papel.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C

[210]  N.º : N/182081

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Alvos e alvos electrónicos; apetrechos 

de pesca incluindo canas, carretos e redes de pesca; 

arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e 

suas decorações; balões; baloiços e cavalos de baloiço; 

barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; bici-

cletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, 

musculação e reabilitação física incluindo discos e 

halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis 

de mesa e matraquilhos; cartas de jogar e de bingo; 

bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, camas, 

roupas, e quartos de boneca; brinquedos incluindo 

modelos à escala e telecomandados e peluches; másca-

ras e confettis de carnaval; jogos de construção e seus 

blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de 

damas, dominó, gamão, mah-jong e xadrez; máquinas 

automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; papagaios de papel, patins de ro-

das e para gelo; trampolins, trenós; trotinetas; bolas, 

raquetes e redes de ténis e ténis de mesa.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C

[210]  N.º : N/182082

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Island

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão e consultoria de ne-

gócios; funções de escritório; administração comercial 

e hoteleira; informações e consultas de negócios; ser-

viços de assistência comercial; serviços de centro de 

negócios; pesquisa de marketing; gestão comercial de 

hotéis; organização de exposições e feiras comerciais 

com fins comerciais e publicitários; serviços de marke-

ting, divulgação, publicidade e promoção; aluguer de 

espaços publicitários; serviços de venda a retalho rela-

cionados com alimentos e bebidas, produtos de banho 

e de beleza, produtos de impressão e papelaria, vestu-

ário e acessórios de vestuário, filmes, produtos têxteis, 

artigos de couro e produtos florais; serviços de venda 

a retalho em supermercados e centros comerciais ou 

áreas de venda a retalho; gestão comercial de artistas 

performativos; consultadoria em organização de negó-

cios; organização de desfiles de moda com fins promo-

cionais; serviços de informação e assessoria relaciona-

dos com os serviços atrás referidos; antiquário; todos 

relacionados com centros comerciais e complexos de 

retalho e de lazer, mas excluindo os relacionados com 

o fornecimento de alojamento temporário, hoteleiro 

ou turístico ou cruzeiros ou serviços de navios de cru-

zeiro.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C
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[210]  N.º : N/182083

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos de 

caridade; organização e distribuição de donativos de 

caridade; gestão e distribuição de fundos de caridade; 

prestação de assistência financeira; serviços financei-

ros; assuntos monetários; assuntos financeiros; servi-

ços de crédito, de débito e cartões de débito; patrocí-

nio financeiro; tutela financeira; informação, consul-

toria e serviços de assessoria relacionados com todos 

os supra mencionados serviços; e tudo o que precede 

também fornecido em linha on-line  e por meio da 

internet, da rede global informática de informações e/ 

/ou através de redes de comunicações; todo o incluído 

na classe 36.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C

[210]  N.º : N/182085

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de prestação 

de cuidados de saúde; consulta médica e serviços de 

diagnóstico; avaliação de saúde, serviços de tratamen-

to e cuidados primários de saúde; assistência médica; 

serviços de cuidados médicos; serviços de enferma-

gem; serviços de reabilitação; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura; informação, consultoria e serviços de asses-

soria relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; e tudo o que precede também fornecido em 

linha on-line , e por meio da internet, da rede glo-

bal informática de informações e/ou através de redes 

de comunicações; todo o incluído na classe 44.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C

[210]  N.º : N/182086

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para satisfazer as necessidades dos in-

divíduos; serviços de assistência social; prestação de 

serviços para as necessidades pessoais e sociais; pres-

tação de serviços sociais e comunitários; serviços de 

caridade (serviços de acção social), designadamente, 

organização e realização de programas de voluntaria-

do e serviços comunitários; serviços para protecção e 

segurança de pessoas e bens; informação, consultoria e 

serviços de assessoria relacionados com todos os supra 

mencionados serviços; e tudo o que precede também 

fornecido em linha on-line , e por meio da internet, 

da rede global informática de informações e/ou através 

de redes de comunicações.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C
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[210]  N.º : N/182088

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria, in-

cluindo vestuário confeccionado, aventais, maillots , 

calções de banho e demais fatos de praia, roupões, 

chinelos, sandálias e sapatos de banho; coifas e outras 

toucas, incluindo toucas de banho; capuzes, barretes, 

bonés e chapéus altos; romeiras; blusas (de malha e ou-

tras), calças, camisas, camisolas, camisetas; gravatas, 

suspensórios; estolas, peitilhos, espartilhos e corpetes; 

dólmans, paletós, jaquetas, gabardinas, togas, casacos 

e outras roupas exteriores; uniformes e vestidos; tapa-

-orelhas, véuzinhos de chapéu e xales; mitenes e luvas, 

incluindo de golfe; regalos; polainas, incluindo grevas; 

jérseis; librés; pijamas, ceroulas e demais roupa inte-

rior; cintas, incluindo as elásticas, cuecas e fraldas; 

ligas ou jarreteiras, ligas de peúgas e peúgas; meias e 

calcanheiras para meias; tricots; botas, botinas, bor-

zeguins, calçado de futebol, calçado de praia, sapatos, 

incluindo de desporto e de ginástica, galochas, socos 

e tamancos; alpercatas, antiderrapantes, calcanheiras, 

gáspeas, protectores, viras, todos para calçado, so-

las, incluindo solas interiores, tacões e demais saltos; 

pitons  para calçado de futebol; presilhas para po-

lainas, canos de botas; algibeiras de vestuário, encai-

xes de camisas, escapulários, forros confeccionados, 

almofadas forradas para aquecer os pés, babadouros, 

ampara-seios (vulgo soutiens ), armações de cha-

péus, encaixes e plastrões de camisas, colarinhos, 

incluindo colarinhos postiços, corpinhas para esparti-

lhos, punhos de camisa, vestuário para automobilistas, 

equipamento para ciclistas, fatos para esqui náutico e 

vestuário em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182089

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Alvos e alvos electrónicos; apetrechos 

de pesca incluindo canas, carretos e redes de pesca; 

arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e 

suas decorações; balões; baloiços e cavalos de baloiço; 

barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; bici-

cletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, 

musculação e reabilitação física incluindo discos e 

halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis 

de mesa e matraquilhos; cartas de jogar e de bingo; 

bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, camas, 

roupas, e quartos de boneca; brinquedos incluindo 

modelos à escala e telecomandados e peluches; másca-

ras e confettis de carnaval; jogos de construção e seus 

blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de 

damas, dominó, gamão, mah-jong e xadrez; máquinas 

automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; papagaios de papel, patins de ro-

das e para gelo; trampolins, trenós; trotinetas; bolas, 

raquetes e redes de ténis e ténis de mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182090

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão e consultoria de ne-

gócios; funções de escritório; administração comercial 

e hoteleira; informações e consultas de negócios; ser-

viços de assistência comercial; serviços de centro de 

negócios; pesquisa de marketing; gestão comercial de 

hotéis; organização de exposições e feiras comerciais 

com fins comerciais e publicitários; serviços de marke-

ting, divulgação, publicidade e promoção; aluguer de 

espaços publicitários; serviços de venda a retalho rela-

cionados com alimentos e bebidas, produtos de banho 
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e de beleza, produtos de impressão e papelaria, vestu-

ário e acessórios de vestuário, filmes, produtos têxteis, 

artigos de couro e produtos florais; serviços de venda 

a retalho em supermercados e centros comerciais ou 

áreas de venda a retalho; gestão comercial de artistas 

performativos; consultadoria em organização de negó-

cios; organização de desfiles de moda com fins promo-

cionais; serviços de informação e assessoria relaciona-

dos com os serviços atrás referidos; antiquário; todos 

relacionados com centros comerciais e complexos de 

retalho e de lazer, mas excluindo os relacionados com 

o fornecimento de alojamento temporário, hoteleiro 

ou turístico ou cruzeiros ou serviços de navios de cru-

zeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182091

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos de 

caridade; organização e distribuição de donativos de 

caridade; gestão e distribuição de fundos de caridade; 

prestação de assistência financeira; serviços financei-

ros; assuntos monetários; assuntos financeiros; servi-

ços de crédito, de débito e cartões de débito; patrocí-

nio financeiro; tutela financeira; informação, consul-

toria e serviços de assessoria relacionados com todos 

os supra mencionados serviços; e tudo o que precede 

também fornecido em linha on-line  e por meio da 

internet, da rede global informática de informações e/ 

/ou através de redes de comunicações; todo o incluído 

na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182093

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de prestação 

de cuidados de saúde; consulta médica e serviços de 

diagnóstico; avaliação de saúde, serviços de tratamen-

to e cuidados primários de saúde; assistência médica; 

serviços de cuidados médicos; serviços de enferma-

gem; serviços de reabilitação; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura; informação, consultoria e serviços de asses-

soria relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; e tudo o que precede também fornecido em 

linha on-line , e por meio da internet, da rede glo-

bal informática de informações e/ou através de redes 

de comunicações; todo o incluído na classe 44.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182094

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para satisfazer as necessidades dos in-

divíduos; serviços de assistência social; prestação de 

serviços para as necessidades pessoais e sociais; pres-

tação de serviços sociais e comunitários; serviços de 

caridade (serviços de acção social), designadamente, 

organização e realização de programas de voluntaria-

do e serviços comunitários; serviços para protecção e 

segurança de pessoas e bens; informação, consultoria e 

serviços de assessoria relacionados com todos os supra 

mencionados serviços; e tudo o que precede também 

fornecido em linha on-line , e por meio da internet, 

da rede global informática de informações e/ou através 

de redes de comunicações.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182096

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria, in-

cluindo vestuário confeccionado, aventais, maillots , 

calções de banho e demais fatos de praia, roupões, 

chinelos, sandálias e sapatos de banho; coifas e outras 

toucas, incluindo toucas de banho; capuzes, barretes, 

bonés e chapéus altos; romeiras; blusas (de malha e ou-

tras), calças, camisas, camisolas, camisetas; gravatas, 

suspensórios; estolas, peitilhos, espartilhos e corpetes; 

dólmans, paletós, jaquetas, gabardinas, togas, casacos 

e outras roupas exteriores; uniformes e vestidos; tapa-

-orelhas, véuzinhos de chapéu e xales; mitenes e luvas, 

incluindo de golfe; regalos; polainas, incluindo grevas; 

jérseis; librés; pijamas, ceroulas e demais roupa inte-

rior; cintas, incluindo as elásticas, cuecas e fraldas; 

ligas ou jarreteiras, ligas de peúgas e peúgas; meias e 

calcanheiras para meias; tricots; botas, botinas, bor-

zeguins, calçado de futebol, calçado de praia, sapatos, 

incluindo de desporto e de ginástica, galochas, socos 

e tamancos; alpercatas, antiderrapantes, calcanheiras, 

gáspeas, protectores, viras, todos para calçado, so-

las, incluindo solas interiores, tacões e demais saltos; 

pitons  para calçado de futebol; presilhas para po-

lainas, canos de botas; algibeiras de vestuário, encai-

xes de camisas, escapulários, forros confeccionados, 

almofadas forradas para aquecer os pés, babadouros, 

ampara-seios (vulgo soutiens ), armações de cha-

péus, encaixes e plastrões de camisas, colarinhos, 

incluindo colarinhos postiços, corpinhas para esparti-

lhos, punhos de camisa, vestuário para automobilistas, 

equipamento para ciclistas, fatos para esqui náutico e 

vestuário em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182097

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Alvos e alvos electrónicos; apetrechos 

de pesca incluindo canas, carretos e redes de pesca; 

arcos e flechas; jogos de argolas; árvores de natal e 

suas decorações; balões; baloiços e cavalos de baloiço; 

barbatanas; luvas e tacos de basebol; berlindes; bici-

cletas fixas e máquinas para exercício físico, ginástica, 

musculação e reabilitação física incluindo discos e 

halteres; mesas, tacos e bolas de bilhar; mesas de ténis 

de mesa e matraquilhos; cartas de jogar e de bingo; 

bolas de e para jogos; bonecas incluindo casas, camas, 

roupas, e quartos de boneca; brinquedos incluindo 

modelos à escala e telecomandados e peluches; másca-

ras e confettis de carnaval; jogos de construção e seus 

blocos; dados e copos de dados; jogos e tabuleiros de 

damas, dominó, gamão, mah-jong e xadrez; máquinas 

automáticas de diversão; luvas, sacos e tacos de golfe; 

máscaras de teatro; papagaios de papel, patins de ro-

das e para gelo; trampolins, trenós; trotinetas; bolas, 

raquetes e redes de ténis e ténis de mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182098

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de gestão e consultoria de ne-

gócios; funções de escritório; administração comercial 

e hoteleira; informações e consultas de negócios; ser-

viços de assistência comercial; serviços de centro de 

negócios; pesquisa de marketing; gestão comercial de 
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hotéis; organização de exposições e feiras comerciais 

com fins comerciais e publicitários; serviços de marke-

ting, divulgação, publicidade e promoção; aluguer de 

espaços publicitários; serviços de venda a retalho rela-

cionados com alimentos e bebidas, produtos de banho 

e de beleza, produtos de impressão e papelaria, vestu-

ário e acessórios de vestuário, filmes, produtos têxteis, 

artigos de couro e produtos florais; serviços de venda 

a retalho em supermercados e centros comerciais ou 

áreas de venda a retalho; gestão comercial de artistas 

performativos; consultadoria em organização de negó-

cios; organização de desfiles de moda com fins promo-

cionais; serviços de informação e assessoria relaciona-

dos com os serviços atrás referidos; antiquário; todos 

relacionados com centros comerciais e complexos de 

retalho e de lazer, mas excluindo os relacionados com 

o fornecimento de alojamento temporário, hoteleiro 

ou turístico ou cruzeiros ou serviços de navios de cru-

zeiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182099

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos de 

caridade; organização e distribuição de donativos de 

caridade; gestão e distribuição de fundos de caridade; 

prestação de assistência financeira; serviços financei-

ros; assuntos monetários; assuntos financeiros; servi-

ços de crédito, de débito e cartões de débito; patrocí-

nio financeiro; tutela financeira; informação, consul-

toria e serviços de assessoria relacionados com todos 

os supra mencionados serviços; e tudo o que precede 

também fornecido em linha on-line  e por meio da 

internet, da rede global informática de informações e/ 

/ou através de redes de comunicações; todo o incluído 

na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182101

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços de prestação 

de cuidados de saúde; consulta médica e serviços de 

diagnóstico; avaliação de saúde, serviços de tratamen-

to e cuidados primários de saúde; assistência médica; 

serviços de cuidados médicos; serviços de enferma-

gem; serviços de reabilitação; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvi-

cultura; informação, consultoria e serviços de asses-

soria relacionados com todos os supra mencionados 

serviços; e tudo o que precede também fornecido em 

linha on-line , e por meio da internet, da rede glo-

bal informática de informações e/ou através de redes 

de comunicações; todo o incluído na classe 44.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182102

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para satisfazer as necessidades dos in-

divíduos; serviços de assistência social; prestação de 

serviços para as necessidades pessoais e sociais; pres-

tação de serviços sociais e comunitários; serviços de 

caridade (serviços de acção social), designadamente, 

organização e realização de programas de voluntaria-

do e serviços comunitários; serviços para protecção e 

segurança de pessoas e bens; informação, consultoria e 

serviços de assessoria relacionados com todos os supra 
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mencionados serviços; e tudo o que precede também 

fornecido em linha on-line , e por meio da internet, 

da rede global informática de informações e/ou através 

de redes de comunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182105

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : 

 IEONG CHOU TAN

  Endereço : 7 BQ

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182109

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 30

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : (

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182110

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182111

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : 

 Diamond Quest Limited

  Endereço : 

3152

 OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182113

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : 

 China Brilliant Global Limited

  Endereço : 9 9 B
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 Flat/Rm B, 9/F, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182114

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : 

 China Brilliant Global Limited

  Endereço : 9 9 B

 Flat/Rm B, 9/F, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182115

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos veterinários 

para alívio de dores em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamentos de doen-

ças cardíacas e renais em caninos e felinos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182116

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New 

Jersey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos veterinários 

para alívio de dores em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamentos de doen-

ças cardíacas e renais em caninos e felinos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182119

[220]  Data de pedido : 2021/04/29

[730]  Requerente : 

 FRESH VALLEY (HONG KONG) DRINKS LIMITED

  Endereço : Rm 17, 3/F Blk B Cambridge, Plaza 

188 San Wan Rd Sheung, Shui, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182120

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

[730]  Requerente : 

 LUI CHAK HONG

  Endereço : A10

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182123

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

4 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182124

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 149

4 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182125

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

[730]  Requerente : 

 CHAN TAI NENG

  Endereço : 297-303

33E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182126

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

[730]  Requerente : 

 CHINA CLUB LIMITED

  Endereço : 411-417 20

I J K L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : OK

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182127

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

[730]  Requerente : 

 CHINA CLUB LIMITED

  Endereço : 411-417 20

I J K L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182128

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

[730]  Requerente : 

 CHINA CLUB LIMITED

  Endereço : 411-417 20

I J K L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182129

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

[730]  Requerente : 

 FULLPOWER - FOOD AND BEVERAGE MANA-

GEMENT LIMITED

  Endereço : 411-417 20

I, J, K, L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182130

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

[730]  Requerente : 

 FULLPOWER - FOOD AND BEVERAGE MANA-

GEMENT LIMITED

  Endereço : 411-417 20

I, J, K, L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182132

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

[730]  Requerente : MARTELL & CO

  Endereço : Place Edouard Martell 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas.

[540]  Marca : 

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

branca e dourada, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/182133

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

[730]  Requerente : 

 COURVOISIER S.A.S.

  Endereço : 16200 2

 2 Place Du Chateau, Jarnac, France 16200

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, exceto cervejas; 

conhaques; aguardentes.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182134

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182135

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182136

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182137

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

[730]  Requerente : FUMAGALLI ENEA

  Endereço : Via Sant’Agostino, 84, 23892 Bulciago 

(LC), Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182138

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

[730]  Requerente : FUMAGALLI ENEA

  Endereço : Via Sant’Agostino, 84, 23892 Bulciago 

(LC), Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182143

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9-2-204

BZ-04623
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/157654 2021/05/26 2021/05/26 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/157655 2021/05/26 2021/05/26 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/159495 2021/05/26 2021/05/26 Aomori Prefectural Government 30

N/162044 2021/05/26 2021/05/26 Silentnight Group Limited 20

N/164233 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 35

N/164234 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 36

N/164235 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 35

N/164236 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 36

N/164237 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 35

N/164238 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 36

N/164239 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 35

N/164240 2021/05/26 2021/05/26 Greater Bay Area Homeland Investments Limited 36

N/172449 2021/05/26 2021/05/26 DB Ventures Limited 03

N/172450 2021/05/26 2021/05/26 DB Ventures Limited 09

N/172451 2021/05/26 2021/05/26 DB Ventures Limited 14

N/172452 2021/05/26 2021/05/26 DB Ventures Limited 18

N/172453 2021/05/26 2021/05/26 DB Ventures Limited 25

N/172454 2021/05/26 2021/05/26 DB Ventures Limited 28

N/172455 2021/05/26 2021/05/26 DB Ventures Limited 43

N/173563 2021/05/26 2021/05/26 09

N/173564 2021/05/26 2021/05/26 42

N/173870 2021/05/26 2021/05/26 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 42
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/173876 2021/05/26 2021/05/26 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 42

N/174194 2021/05/26 2021/05/26 ELECTRASIA ENGENHARIA LIMITADA 37

N/174195 2021/05/26 2021/05/26

RCR Electronica (Macau) LDA

37

N/174247 2021/05/26 2021/05/26 IPQ IP Specialists Holding AB 18

N/174248 2021/05/26 2021/05/26 IPQ IP Specialists Holding AB 21

N/174255 2021/05/26 2021/05/26 IPQ IP Specialists Holding AB 42

N/174278 2021/05/26 2021/05/26 Incyte Holdings Corporation 05

N/174279 2021/05/26 2021/05/26 Incyte Holdings Corporation 44

N/174326 2021/05/26 2021/05/26 Incyte Holdings Corporation 44

N/174327 2021/05/26 2021/05/26 Incyte Holdings Corporation 44

N/174494 2021/05/26 2021/05/26 Incyte Holdings Corporation 05

N/174495 2021/05/26 2021/05/26 Incyte Holdings Corporation 44

N/174639 2021/05/26 2021/05/26 Cisco Technology, Inc. 42

N/174641 2021/05/26 2021/05/26 Charlotte Tilbury TM Limited 41

N/174809 2021/05/26 2021/05/26 LOUIS VUITTON MALLETIER 10

N/174811 2021/05/26 2021/05/26 LOUIS VUITTON MALLETIER 10

N/174813 2021/05/26 2021/05/26 LOUIS VUITTON MALLETIER 10

N/174815 2021/05/26 2021/05/26 LOUIS VUITTON MALLETIER 10

N/174900 2021/05/26 2021/05/26

Kimmy LAI

29

N/174901 2021/05/26 2021/05/26

Kimmy LAI

43

N/174919 2021/05/26 2021/05/26 35

N/174939 2021/05/26 2021/05/26

NIO (ANHUI) CO., LTD.

12

N/174940 2021/05/26 2021/05/26

NIO (ANHUI) CO., LTD.

09

N/175082 2021/05/26 2021/05/26 Islestarr Holdings Limited 03

N/175156 2021/05/26 2021/05/26 Upsher-Smith Laboratories, LLC 05

N/175172 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175173 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175174 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175175 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175187 2021/05/26 2021/05/26 Uni-Charm Corporation 05

N/175267 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175306 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175337 2021/05/26 2021/05/26

LAI IENG KIT

35

N/175375 2021/05/26 2021/05/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 30

N/175384 2021/05/26 2021/05/26 05
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/175388 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175520 2021/05/26 2021/05/26 Apple Inc. 09

N/175593 2021/05/26 2021/05/26 LORO PIANA S.p.A. 24

N/175617 2021/05/26 2021/05/26 A.S. Watson TM Limited 05

N/175618 2021/05/26 2021/05/26 A.S. Watson TM Limited 32

N/175622 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 14

N/175623 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 16

N/175624 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 18

N/175625 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 25

N/175626 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 28

N/175628 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 35

N/175631 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 14

N/175632 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 16

N/175633 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 18

N/175634 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 25

N/175635 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 28

N/175637 2021/05/26 2021/05/26 GFYS, LLC 35

N/175651 2021/05/26 2021/05/26 CELSIUS MEDICAL S.L 10

N/175661 2021/05/26 2021/05/26 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/175663 2021/05/26 2021/05/26 SUNCITY GRUPO LIMITADA 35

N/175664 2021/05/26 2021/05/26 SUNCITY GRUPO LIMITADA 36

N/175670 2021/05/26 2021/05/26

COMPUTADOR ESPECIAL A'REA LIMITADA, em Inglês 

COMPUTER SPECIAL AREA LIMITED

35

N/175698 2021/05/26 2021/05/26

COIZ CO., LTD.

03

N/175845 2021/05/26 2021/05/26 30

N/175928 2021/05/26 2021/05/26 VETEMENTS GROUP AG 03

N/175929 2021/05/26 2021/05/26 VETEMENTS GROUP AG 09

N/175930 2021/05/26 2021/05/26 VETEMENTS GROUP AG 14

N/175931 2021/05/26 2021/05/26 VETEMENTS GROUP AG 18

N/175932 2021/05/26 2021/05/26 VETEMENTS GROUP AG 25

N/175933 2021/05/26 2021/05/26 VETEMENTS GROUP AG 35

N/176032 2021/05/26 2021/05/26 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/176184 2021/05/26 2021/05/26 Lenzing Aktiengesellschaft 18

N/176222 2021/05/26 2021/05/26 05

N/176228 2021/05/26 2021/05/26 33

N/176345 2021/05/26 2021/05/26

FU ION NAM

37

N/176346 2021/05/26 2021/05/26

FU ION NAM

37
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/176442 2021/05/26 2021/05/26

TO, Siu Lun

14

N/176443 2021/05/26 2021/05/26

TO, Siu Lun

14

N/176506 2021/05/26 2021/05/26 BioNTech SE 05

N/176507 2021/05/26 2021/05/26 BioNTech SE 05

N/176700 2021/05/26 2021/05/26

Ieong Cheng Son

25

N/176701 2021/05/26 2021/05/26

Ieong Cheng Son

30

N/176702 2021/05/26 2021/05/26

Ieong Cheng Son

32

N/176746 2021/05/26 2021/05/26

LAI, Chi Wai

29

N/176749 2021/05/26 2021/05/26

LAI, Chi Wai

29

N/176752 2021/05/26 2021/05/26

LAI, Chi Wai

29

N/176755 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

03

N/176757 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

14

N/176758 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

16

N/176759 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

18

N/176760 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

24

N/176761 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

25

N/176762 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

32

N/176763 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

35

N/176764 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

43

N/176765 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

03

N/176767 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

14

N/176768 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

16

N/176769 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

18
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N/176770 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

24

N/176771 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

25

N/176772 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

32

N/176773 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

35

N/176774 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

43

N/176775 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

03

N/176777 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

14

N/176778 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

16

N/176779 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

18

N/176780 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

24

N/176781 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

25

N/176782 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

32

N/176783 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

35

N/176784 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

43

N/176785 2021/05/26 2021/05/26

SANTA BARBARA POLO & RACQUET CLUB

25

N/176831 2021/05/26 2021/05/26 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/176832 2021/05/26 2021/05/26 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/176833 2021/05/26 2021/05/26 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/176834 2021/05/26 2021/05/26 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/176837 2021/05/26 2021/05/26 MCO (IP) Holdings Limited 41

N/176838 2021/05/26 2021/05/26 MCO (IP) Holdings Limited 43

N/176967 2021/05/26 2021/05/26

Inpha Duemila S.r.l.

05

N/176968 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

09

N/176969 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

35

N/176970 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

41
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N/176971 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

42

N/176972 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

09

N/176973 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

35

N/176974 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

41

N/176975 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

42

N/176976 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

09

N/176977 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

35

N/176978 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

41

N/176979 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

42

N/176980 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

09

N/176981 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

35

N/176982 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

41

N/176983 2021/05/26 2021/05/26

Qi An Xin Technology Group Inc.

42

N/176995 2021/05/26 2021/05/26 29

N/176996 2021/05/26 2021/05/26 CHRISTINA PIA VEITH 25

N/176997 2021/05/26 2021/05/26 CHRISTINA PIA VEITH 35

N/177020 2021/05/26 2021/05/26 Societa' La Casaccia di Franceschi S.S. Società Agricola 33

N/177062 2021/05/26 2021/05/26 25

N/177115 2021/05/26 2021/05/26

teamLab Inc.

42

N/177133 2021/05/26 2021/05/26  

TRON XIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED

05

N/177134 2021/05/26 2021/05/26  

TRON XIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED

25

N/177135 2021/05/26 2021/05/26  

TRON XIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED

28

N/177136 2021/05/26 2021/05/26  

TRON XIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED

32

N/177137 2021/05/26 2021/05/26  

TRON XIN ENTERPRISE COMPANY LIMITED

35
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N/177145 2021/05/26 2021/05/26

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/177146 2021/05/26 2021/05/26

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/177147 2021/05/26 2021/05/26

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/177334 2021/05/26 2021/05/26

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/177336 2021/05/26 2021/05/26

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

03

N/177337 2021/05/26 2021/05/26

KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

05

N/177398 2021/05/26 2021/05/26

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, 

LIMITED

29

N/177399 2021/05/26 2021/05/26

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, 

LIMITED

30

N/177400 2021/05/26 2021/05/26

MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, 

LIMITED

32

N/177479 2021/05/26 2021/05/26

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

38

N/177488 2021/05/26 2021/05/26

LEI UT MENG

43

N/177495 2021/05/26 2021/05/26 EMOJI COMPANY GMBH 32

N/177496 2021/05/26 2021/05/26 RAPAS Co.,Ltd. 05

N/177541 2021/05/26 2021/05/26 Sony Music Solutions Inc. 09

N/177542 2021/05/26 2021/05/26 Sony Music Solutions Inc. 35

N/177543 2021/05/26 2021/05/26 Sony Music Solutions Inc. 38

N/177559 2021/05/26 2021/05/26 Bytedance Ltd. 36

N/177560 2021/05/26 2021/05/26 Bytedance Ltd. 36

N/177561 2021/05/26 2021/05/26 Bytedance Ltd. 36

N/177562 2021/05/26 2021/05/26 Bytedance Ltd. 36

N/177563 2021/05/26 2021/05/26 Bytedance Ltd. 36

N/177567 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177568 2021/05/26 2021/05/26 12

N/177569 2021/05/26 2021/05/26 37

N/177570 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177571 2021/05/26 2021/05/26 12

N/177572 2021/05/26 2021/05/26 37

N/177573 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177574 2021/05/26 2021/05/26 12
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N/177575 2021/05/26 2021/05/26 37

N/177588 2021/05/26 2021/05/26 Fujikura Ltd. 07

N/177589 2021/05/26 2021/05/26 Fujikura Ltd. 09

N/177598 2021/05/26 2021/05/26

TAMAYA CO., LTD.

33

N/177599 2021/05/26 2021/05/26

TAMAYA CO., LTD.

35

N/177600 2021/05/26 2021/05/26

TAMAYA CO., LTD.

43

N/177636 2021/05/26 2021/05/26

CHIO WAI NANG

11

N/177637 2021/05/26 2021/05/26

Diamond Quest Limited

34

N/177638 2021/05/26 2021/05/26 爲

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

07

N/177639 2021/05/26 2021/05/26 爲

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

11

N/177640 2021/05/26 2021/05/26 爲

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

12

N/177641 2021/05/26 2021/05/26 爲

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

35

N/177642 2021/05/26 2021/05/26 爲

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

42

N/177663 2021/05/26 2021/05/26

I LAN FOODS IND. CO., LTD.

05

N/177664 2021/05/26 2021/05/26 28

N/177665 2021/05/26 2021/05/26 28

N/177666 2021/05/26 2021/05/26 28

N/177667 2021/05/26 2021/05/26 28

N/177673 2021/05/26 2021/05/26 Npixel Co., Ltd. 09

N/177675 2021/05/26 2021/05/26 Npixel Co., Ltd. 42

N/177679 2021/05/26 2021/05/26 CHIA SHING FOOD INDUSTRIES SDN. BHD. 30

N/177680 2021/05/26 2021/05/26 Peter Millar LLC 25

N/177681 2021/05/26 2021/05/26 Peter Millar LLC 28

N/177692 2021/05/26 2021/05/26 35

N/177693 2021/05/26 2021/05/26 35

N/177694 2021/05/26 2021/05/26

CHEONG LOK KEI

05

N/177695 2021/05/26 2021/05/26 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

09

N/177696 2021/05/26 2021/05/26 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

35
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N/177697 2021/05/26 2021/05/26 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

39

N/177698 2021/05/26 2021/05/26 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

42

N/177700 2021/05/26 2021/05/26 Lemon Inc. 41

N/177708 2021/05/26 2021/05/26 CATHAY GROUP LIMITED 10

N/177711 2021/05/26 2021/05/26 29

N/177712 2021/05/26 2021/05/26 30

N/177713 2021/05/26 2021/05/26 32

N/177714 2021/05/26 2021/05/26 29

N/177715 2021/05/26 2021/05/26 30

N/177716 2021/05/26 2021/05/26 32

N/177717 2021/05/26 2021/05/26 16

N/177718 2021/05/26 2021/05/26 18

N/177719 2021/05/26 2021/05/26 35

N/177721 2021/05/26 2021/05/26

CAI SUMIAO

25

N/177723 2021/05/26 2021/05/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 30

N/177724 2021/05/26 2021/05/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/177725 2021/05/26 2021/05/26 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 43

N/177742 2021/05/26 2021/05/26

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

38

N/177743 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

05

N/177745 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

30

N/177746 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

32

N/177747 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

05

N/177749 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

30

N/177750 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

32

N/177751 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

05

N/177753 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

30

N/177754 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

32

N/177755 2021/05/26 2021/05/26 43

N/177756 2021/05/26 2021/05/26

Dongguan Wingyiu Textile Co. LTD

24
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N/177757 2021/05/26 2021/05/26

Dongguan Wingyiu Textile Co. LTD

40

N/177758 2021/05/26 2021/05/26

Dongguan Xuanxin Trading Co., LTD

25

N/177759 2021/05/26 2021/05/26 FARFETCH UK LIMITED 45

N/177760 2021/05/26 2021/05/26 FARFETCH UK LIMITED 42

N/177762 2021/05/26 2021/05/26 FARFETCH UK LIMITED 39

N/177763 2021/05/26 2021/05/26 FARFETCH UK LIMITED 35

N/177765 2021/05/26 2021/05/26 FARFETCH UK LIMITED 18

N/177766 2021/05/26 2021/05/26 FARFETCH UK LIMITED 14

N/177767 2021/05/26 2021/05/26 FARFETCH UK LIMITED 09

N/177770 2021/05/26 2021/05/26 Cartier International AG 14

N/177774 2021/05/26 2021/05/26

EASYVIT SAGLIK URUNLERI SANAYI ANONIM SIRKETI

05

N/177775 2021/05/26 2021/05/26

EASYVIT SAGLIK URUNLERI SANAYI ANONIM SIRKETI

05

N/177776 2021/05/26 2021/05/26

PLAGENTRA CO., LTD.

03

N/177777 2021/05/26 2021/05/26

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

36

N/177778 2021/05/26 2021/05/26

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

42

N/177779 2021/05/26 2021/05/26

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.

29

N/177785 2021/05/26 2021/05/26 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 14

N/177786 2021/05/26 2021/05/26 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 18

N/177787 2021/05/26 2021/05/26 I.T Nowhere Holdings (HK) Limited 25

N/177789 2021/05/26 2021/05/26 14

N/177795 2021/05/26 2021/05/26 ISA TANTEC 18

N/177796 2021/05/26 2021/05/26 ISA TANTEC 18

N/177797 2021/05/26 2021/05/26

Shanghai Jiahan Industrial Co., Ltd.

25

N/177799 2021/05/26 2021/05/26 14

N/177800 2021/05/26 2021/05/26 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/177801 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177802 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/177803 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177805 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177806 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/177807 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177808 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177809 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41
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N/177810 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177813 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177814 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/177815 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177817 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177818 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/177819 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177821 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177822 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/177823 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177825 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177826 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/177827 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177829 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/177830 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/177831 2021/05/26 2021/05/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/177835 2021/05/26 2021/05/26 KIA MOTORS CORPORATION 12

N/177836 2021/05/26 2021/05/26

LEI MAN LUNG

29

N/177837 2021/05/26 2021/05/26

LEI MAN LUNG

29

N/177838 2021/05/26 2021/05/26

LEI MAN LUNG

30

N/177839 2021/05/26 2021/05/26

LEI MAN LUNG

30

N/177840 2021/05/26 2021/05/26

CHAN IN CHENG

16

N/177841 2021/05/26 2021/05/26

CHAN IN CHENG

16

N/177842 2021/05/26 2021/05/26

CHAN IN CHENG

16

N/177845 2021/05/26 2021/05/26 WHISTLEBLOWER LIMITED 25

N/177848 2021/05/26 2021/05/26 35

N/177849 2021/05/26 2021/05/26 30

N/177850 2021/05/26 2021/05/26 43

N/177851 2021/05/26 2021/05/26 PERNOD RICARD 33

N/177857 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177858 2021/05/26 2021/05/26 35

N/177859 2021/05/26 2021/05/26 36

N/177860 2021/05/26 2021/05/26 38

N/177861 2021/05/26 2021/05/26 41
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N/177862 2021/05/26 2021/05/26 42

N/177863 2021/05/26 2021/05/26

KIN FAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

I N T E R NAC I O NA L L I M I TA DA , e m i n g l ê s K I N FAT 

INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LIMITED

05

N/177864 2021/05/26 2021/05/26

BOSTON BEER CORPORATION

33

N/177865 2021/05/26 2021/05/26

Chen Zhicheng

35

N/177866 2021/05/26 2021/05/26 03

N/177867 2021/05/26 2021/05/26 11

N/177868 2021/05/26 2021/05/26 03

N/177869 2021/05/26 2021/05/26 11

N/177870 2021/05/26 2021/05/26 03

N/177871 2021/05/26 2021/05/26 11

N/177872 2021/05/26 2021/05/26 03

N/177873 2021/05/26 2021/05/26 11

N/177876 2021/05/26 2021/05/26 RAPAS Co.,Ltd. 05

N/177877 2021/05/26 2021/05/26 33

N/177878 2021/05/26 2021/05/26 20

N/177879 2021/05/26 2021/05/26 35

N/177880 2021/05/26 2021/05/26 37

N/177886 2021/05/26 2021/05/26 40

N/177887 2021/05/26 2021/05/26 40

N/177888 2021/05/26 2021/05/26 40

N/177889 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

18

N/177890 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

25

N/177892 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

35

N/177893 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

18

N/177894 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

25

N/177896 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

35

N/177897 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

03

N/177898 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

09

N/177899 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

14
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N/177900 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

16

N/177901 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

18

N/177902 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

24

N/177903 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

25

N/177904 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

26

N/177906 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

35

N/177907 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

42

N/177908 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

18

N/177909 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

25

N/177911 2021/05/26 2021/05/26

Umbro China Limited

35

N/177912 2021/05/26 2021/05/26

SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY (SHANGHAI) 

CO., LTD.

09

N/177913 2021/05/26 2021/05/26

SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY (SHANGHAI) 

CO., LTD.

16

N/177914 2021/05/26 2021/05/26

SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY (SHANGHAI) 

CO., LTD.

41

N/177915 2021/05/26 2021/05/26

SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY (SHANGHAI) 

CO., LTD.

42

N/177916 2021/05/26 2021/05/26 25

N/177917 2021/05/26 2021/05/26 41

N/177918 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 45

N/177919 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 42

N/177921 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/177922 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/177923 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 37

N/177924 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/177925 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 41

N/177927 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/177928 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36
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N/177929 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 37

N/177930 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/177931 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 41

N/177932 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 42

N/177933 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 45

N/177935 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/177936 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/177937 2021/05/26 2021/05/26 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/177938 2021/05/26 2021/05/26

PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

30

N/177940 2021/05/26 2021/05/26

PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

30

N/177942 2021/05/26 2021/05/26

PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

30

N/177944 2021/05/26 2021/05/26

PADARIA NEW MÁRIO, LIMITADA

30

N/177946 2021/05/26 2021/05/26

CHANG UN LENG

44

N/177947 2021/05/26 2021/05/26

CHANG UN LENG

44

N/177950 2021/05/26 2021/05/26 Nutricia International B.V. 05

N/177951 2021/05/26 2021/05/26 Nutricia International B.V. 29

N/177952 2021/05/26 2021/05/26 Nutricia International B.V. 05

N/177953 2021/05/26 2021/05/26 Nutricia International B.V. 29

N/177954 2021/05/26 2021/05/26 Nutricia International B.V. 05

N/177955 2021/05/26 2021/05/26 Nutricia International B.V. 29

N/177956 2021/05/26 2021/05/26 Smart Study Co., Ltd. 09

N/177957 2021/05/26 2021/05/26 Smart Study Co., Ltd. 38

N/177958 2021/05/26 2021/05/26 Smart Study Co., Ltd. 41

N/177962 2021/05/26 2021/05/26

HOWSLER FOODS CO., LTD.

30

N/177963 2021/05/26 2021/05/26

FONG KENG LONG

39

N/177964 2021/05/26 2021/05/26 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 35

N/177965 2021/05/26 2021/05/26 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 38

N/177966 2021/05/26 2021/05/26 TDM - TELEDIFUSÃO DE MACAU, S.A. 41

N/177971 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177972 2021/05/26 2021/05/26 16

N/177973 2021/05/26 2021/05/26 25

N/177974 2021/05/26 2021/05/26 28

N/177975 2021/05/26 2021/05/26 41
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/177976 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177977 2021/05/26 2021/05/26 16

N/177978 2021/05/26 2021/05/26 25

N/177979 2021/05/26 2021/05/26 28

N/177980 2021/05/26 2021/05/26 41

N/177981 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177982 2021/05/26 2021/05/26 41

N/177985 2021/05/26 2021/05/26 03

N/177986 2021/05/26 2021/05/26 05

N/177987 2021/05/26 2021/05/26 08

N/177988 2021/05/26 2021/05/26 09

N/177989 2021/05/26 2021/05/26 10

N/177990 2021/05/26 2021/05/26 11

N/177991 2021/05/26 2021/05/26 12

N/177992 2021/05/26 2021/05/26 16

N/177993 2021/05/26 2021/05/26 18

N/177994 2021/05/26 2021/05/26 20

N/177996 2021/05/26 2021/05/26 24

N/177997 2021/05/26 2021/05/26 25

N/177998 2021/05/26 2021/05/26 28

N/177999 2021/05/26 2021/05/26 29

N/178000 2021/05/26 2021/05/26 30

N/178001 2021/05/26 2021/05/26 31

N/178002 2021/05/26 2021/05/26 32

N/178003 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178004 2021/05/26 2021/05/26 35

N/178005 2021/05/26 2021/05/26 43

N/178006 2021/05/26 2021/05/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/178007 2021/05/26 2021/05/26 07

N/178010 2021/05/26 2021/05/26

YIN YANYING

30

N/178011 2021/05/26 2021/05/26

YIN YANYING

33

N/178012 2021/05/26 2021/05/26

YIN YANYING

35

N/178013 2021/05/26 2021/05/26

YIN YANYING

41

N/178014 2021/05/26 2021/05/26

YIN YANYING

03

N/178015 2021/05/26 2021/05/26

YIN YANYING

09
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registo
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despacho
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N/178018 2021/05/26 2021/05/26

Xiaomi Inc.

36

N/178019 2021/05/26 2021/05/26

Xiaomi Inc.

38

N/178020 2021/05/26 2021/05/26

Xiaomi Inc.

42

N/178021 2021/05/26 2021/05/26 Alticor Inc. 03

N/178022 2021/05/26 2021/05/26 Alticor Inc. 05

N/178023 2021/05/26 2021/05/26 The Coca-Cola Company 11

N/178025 2021/05/26 2021/05/26 20

N/178026 2021/05/26 2021/05/26 35

N/178027 2021/05/26 2021/05/26 09

N/178028 2021/05/26 2021/05/26 43

N/178030 2021/05/26 2021/05/26 16

N/178033 2021/05/26 2021/05/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

03

N/178034 2021/05/26 2021/05/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

05

N/178035 2021/05/26 2021/05/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

35

N/178036 2021/05/26 2021/05/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

03

N/178037 2021/05/26 2021/05/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

05

N/178038 2021/05/26 2021/05/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

35

N/178050 2021/05/26 2021/05/26 43

N/178051 2021/05/26 2021/05/26 43

N/178057 2021/05/26 2021/05/26 The Morlet Selection Incorporated 33

N/178060 2021/05/26 2021/05/26 KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also as 

KOBE STEEL, LTD.

36

N/178062 2021/05/26 2021/05/26 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/178069 2021/05/26 2021/05/26 Ipsen Consumer Healthcare 05

N/178070 2021/05/26 2021/05/26 Ipsen Consumer Healthcare 05

N/178071 2021/05/26 2021/05/26 Ipsen Consumer Healthcare 05

N/178078 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178080 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178081 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178082 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178083 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178084 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178085 2021/05/26 2021/05/26 33



N.º 24 — 16-6-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 9471

N.º
Data de
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N/178086 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178087 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178088 2021/05/26 2021/05/26 33

N/178089 2021/05/26 2021/05/26

LEI UN TENG

43

N/178092 2021/05/26 2021/05/26 Baxalta Incorporated 05

N/178096 2021/05/26 2021/05/26

Zhuhai Runze Spring Brand Management Co., Ltd.

44

N/178097 2021/05/26 2021/05/26 10

N/178098 2021/05/26 2021/05/26 Hong Kong Trade Development Council 16

N/178099 2021/05/26 2021/05/26 Hong Kong Trade Development Council 35

N/178100 2021/05/26 2021/05/26 Hong Kong Trade Development Council 38

N/178101 2021/05/26 2021/05/26 Hong Kong Trade Development Council 41

N/178102 2021/05/26 2021/05/26 Hong Kong Trade Development Council 42

N/178103 2021/05/26 2021/05/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/178104 2021/05/26 2021/05/26

XIN WANG INVESTMENT (CHINA) CO LIMITED

43

N/178105 2021/05/26 2021/05/26

XIN WANG INVESTMENT (CHINA) CO LIMITED

43

N/178106 2021/05/26 2021/05/26

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

03

N/178107 2021/05/26 2021/05/26

INTERNATIONAL BEAUTY COSMETICS CO., LIMITED

03

N/178116 2021/05/26 2021/05/26 姗姗

LOI SAN SAN

43

N/178117 2021/05/26 2021/05/26 44 LABEL GROUP S.R.L. 09

N/178118 2021/05/26 2021/05/26 44 LABEL GROUP S.R.L. 14

N/178119 2021/05/26 2021/05/26 44 LABEL GROUP S.R.L. 18

N/178121 2021/05/26 2021/05/26 44 LABEL GROUP S.R.L. 35

N/178123 2021/05/26 2021/05/26

IREST HEALTH SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

20

N/178124 2021/05/26 2021/05/26

ACCESS GROUP LIMITED

25

N/178125 2021/05/26 2021/05/26

FOK HING (HK) TRADING LIMITED 

30

N/178128 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

03

N/178129 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178130 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

29

N/178131 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

30
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N/178132 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

32

N/178133 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

35

N/178134 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

03

N/178135 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178136 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

29

N/178137 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

30

N/178138 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

32

N/178139 2021/05/26 2021/05/26

WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

35

N/178140 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178141 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

10

N/178142 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178143 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

10

N/178144 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178145 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

10

N/178146 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178147 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

10

N/178148 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178149 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

10

N/178152 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

03

N/178153 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178154 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

03

N/178155 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05
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registo

Data de
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N/178156 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

03

N/178157 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

05

N/178158 2021/05/26 2021/05/26

THE LUXEMBOURG MEDICINE COMPANY LIMITED

03

N/178160 2021/05/26 2021/05/26 Albion Co., Ltd. 20

N/178161 2021/05/26 2021/05/26 Albion Co., Ltd. 21

N/178169 2021/05/26 2021/05/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 05

N/178170 2021/05/26 2021/05/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 35

N/178171 2021/05/26 2021/05/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 42

N/178172 2021/05/26 2021/05/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 05

N/178173 2021/05/26 2021/05/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 35

N/178174 2021/05/26 2021/05/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 42

N/178175 2021/05/26 2021/05/26

HO KA I 

16

N/178177 2021/05/26 2021/05/26

HO KA I

16

N/178178 2021/05/26 2021/05/26

HO KA I

28

N/178179 2021/05/26 2021/05/26 The Coca-Cola Company 30

N/178181 2021/05/26 2021/05/26 43

N/178601 2021/05/26 2021/05/26

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

N/178602 2021/05/26 2021/05/26

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

N/178603 2021/05/26 2021/05/26

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

N/178604 2021/05/26 2021/05/26

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.° N/175371

 Data de registo 2021/05/26

 Data de despacho 2021/05/26

 Titular

 Classe 5
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216 214 2 a

蟎  

 N.° N/175372

 Data de registo 2021/05/26

 Data de despacho 2021/05/26

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

蟎

 

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/160754 2021/05/20 05 214 2 b 9 1 c 214

1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.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/160755 2021/05/20 30 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/166483 2021/05/28 Laboratoires La Prairie SA 03 214 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/169350 2021/05/28 Central Pattana Public 

Company Limited

36 214 1 a 9 1 a

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/173730 2021/05/28 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/173735 2021/05/28 30 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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續期

Renovação 

N.°

P/000841

(751-M)

P/001570

(1474-M)

P/002067

(1970-M)

P/002148

(2051-M)

P/002149

(2052-M)

P/002150

(2053-M)

P/002151

(2054-M)

P/002152

(2055-M)

P/002153

(2056-M)

P/002154

(2057-M)

P/002156

(2059-M)

P/002157

(2060-M)

P/002571

(2467-M)

P/002572

(2468-M)

P/002573

(2469-M)

P/002574

(2470-M)

P/002575

(2471-M)

P/002955

(9148-M)

P/002981

(2876-M)

P/003863

(3734-M)

P/006003

(5862-M)

P/006487

(9158-M)

P/006489

(9160-M)

P/006491

(9162-M)

P/009224

(9000-M)

P/009225

(9001-M)

P/009226

(9002-M)

P/009227

(9003-M)

P/009229

(9005-M)

P/009230

(9006-M)

P/009389

(9241-M)

P/009390

(9242-M)

P/009391

(9243-M)

P/009830

(9654-M)

P/009831

(9655-M)

P/009832

(9656-M)

P/009833

(9657-M)

P/010086

(10190-M)

P/010087

(10189-M)

P/011080

(10929-M)

P/011081

(10930-M)

P/014167

(14108-M)

P/014801

(14668-M)

P/015359

(15269-M)

N/002308 N/004203 N/004609 N/005273 N/005392

N/005393 N/005394 N/005395 N/005396 N/005397 N/005407 N/005408

N/005409 N/005410 N/005411 N/005412 N/005595 N/005706 N/005707

N/005708 N/005709 N/005710 N/005711 N/005811 N/005812 N/005839

N/005840 N/005842 N/006074 N/006075 N/006076 N/006170 N/006189

N/006190 N/006191 N/006202 N/006319 N/006320 N/023265 N/024120

N/024123 N/024474 N/025661 N/025662 N/025663 N/025664 N/025665

N/025666 N/025667 N/025668 N/025669 N/025670 N/025671 N/025672

N/025673 N/025674 N/025675 N/025676 N/025677 N/025678 N/025876

N/025877 N/025892 N/025893 N/026002 N/026220 N/026221 N/026222

N/026223 N/026224 N/026225 N/026226 N/026227 N/026406 N/026412

N/026413 N/026417 N/026418 N/026426 N/026427 N/026567 N/026568

N/026711 N/026712 N/026808 N/026809 N/026810 N/026964 N/027042

N/027471 N/027472 N/027473 N/027474 N/027475 N/027476 N/027477

N/027478 N/027479 N/027481 N/027482 N/027483 N/027484 N/027485

N/027486 N/027487 N/027488 N/027489 N/027491 N/027492 N/027505

N/027506 N/027747 N/027830 N/028193 N/028848 N/028918 N/028919

N/028920 N/028921 N/028922 N/028923 N/028926 N/028927 N/072499

N/074942 N/075107 N/078128 N/078129 N/078130 N/080105 N/080106

N/080107 N/080108 N/080165 N/080166 N/080167 N/080168 N/080439

N/080440 N/080441 N/080516 N/080517 N/080518 N/080545 N/080584

N/080585 N/080586 N/080587 N/080588 N/080589 N/080590 N/080591

N/080592 N/080593 N/080594 N/080595 N/080617 N/080618 N/080619

N/080806 N/080807 N/080847 N/080848 N/080849 N/080866 N/080867

N/080912 N/081037 N/081038 N/081084 N/081095 N/081096 N/081098

N/081099 N/081100 N/081120 N/081121 N/081341 N/081342 N/081417

N/081418 N/081419 N/081420 N/081432 N/081433 N/081434 N/081468
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N.°

N/081470 N/081525 N/081526 N/081527 N/081682 N/081683 N/081684

N/081686 N/081687 N/081688 N/081690 N/081691 N/081692 N/081693

N/081694 N/081695 N/081696 N/081697 N/081698 N/081699 N/081700

N/081701 N/081702 N/081703 N/081704 N/081723 N/081724 N/081746

N/081765 N/081766 N/081767 N/081769 N/081831 N/081832 N/081833

N/081853 N/081977 N/081978 N/082016 N/082017 N/082018 N/082019

N/082020 N/082021 N/082046 N/082078 N/082079 N/082080 N/082081

N/082082 N/082156 N/082214 N/082233 N/082331 N/082343 N/082344

N/082345 N/082346 N/082347 N/082348 N/082349 N/082350 N/082351

N/082352 N/082356 N/082357 N/082358 N/082359 N/082395 N/082419

N/082456 N/082457 N/082646 N/082700 N/082912 N/082991 N/083176

N/083177 N/083181 N/083182 N/083279 N/083281 N/083576 N/083577

N/083607 N/083608 N/083609 N/083610 N/083611 N/083612 N/083613

N/083733 N/083740 N/083819 N/083820 N/083963 N/083978 N/083979

N/083980 N/083993 N/083994 N/083995 N/083996 N/083997 N/083998

N/083999 N/084000 N/084001 N/084002 N/084003 N/084004 N/084005

N/084006 N/084009 N/084010 N/084011 N/084012 N/084013 N/084014

N/084123 N/084236 N/084237 N/084587 N/085089 N/085443 N/085453

N/085731 N/085732 N/085733 N/085734 N/085735 N/085736 N/085737

N/085738 N/085936 N/085972 N/085994 N/085995 N/086015 N/086016

N/086263 N/086270 N/086271 N/086272 N/086276 N/086277 N/086339

N/086340 N/086341 N/086349 N/086350 N/086356 N/086357 N/086383

N/086384 N/086449 N/086450 N/086555 N/086556 N/086564 N/086565

N/086566 N/086745 N/086746 N/086747 N/086748 N/086749 N/086750

N/086751 N/086752 N/086763 N/086889 N/086890 N/086891 N/086892

N/086893 N/086894 N/086895 N/086896 N/086907 N/086908 N/086909

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/009099

(8847-M)

N/103856

N/103857

2021/05/26

Transmissão

The Procter & Gamble 

Company

Unilever N.V., com sede em Weena 455, 

3013 AL Rotterdam, The Netherlands

P/009099

(8847-M)

N/103856

N/103857

2021/05/26

Transmissão

Unilever N.V. Unilever IP Holdings B.V., com sede 

em Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

Netherlands

N/005391 2021/05/20

Modificação de 

sede

Nexen Tire Corporation 355, Chungnyeol-ro, Yangsan-s i , 

Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/009073 2021/05/26

Modificação de 

identidade

Abbott Medical Optics 

Inc.

Johnson & Johnson Surgical Vision, 

Inc.

N/026002 2021/05/26

Modificação de 

sede

Th e N u a n c e G ro u p 

(HK) Limited

Room 70 1, 7th Floor, China Life 

Centre Tower A, One HarbourGate, 

No. 18 Hung Luen Road, Hunghom, 

Kowloon, Hong Kong

N/027507

N/027508

N/027509

N/027510

2021/05/14

Transmissão

P a n e s a r  H o l d i n g s 

Limited

AJ HACKETT INTERNATIONAL 

PTE. LTD., com sede em 30 Siloso 

Beach Walk, Singapore 099011

N/032137

N/084367

2021/05/26

Transmissão por 

fusão

L A B O R A T O I R E 

BIODERMA

NAOS, com sede em 355 rue Pierre-

Simon Laplace, 13290 Aix-en-Provence, 

France

N/037064

N/037065

N/037066

N/037067

N/037068

N/037069

N/037070

2021/05/26

Modificação de 

sede

Roger Federer c/o Tenro AG, Zehntenfreistrasse 22, 

4103 Bottmingen, Switzerland

N/056713

N/056714

N/058039

N/058040

2021/05/14

Transmissão

K-Swiss Inc. F&F Brands Group, Inc., com sede em 

8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 

19901, U.S.A.

N/070965

N/070966

2021/05/26

Modificação de 

sede

Huizhou Light Engine 

Ltd

No.9 Yuanhui Road, Chenjiang, Zhongkai 

Hi-tech Industrial Development Zone, 

Huizhou, Guangdong Province, 516029, 

People's Republic of China

N/073726 2021/05/14

Transmissão

Casa E. di Mirafiore & 

Fontanafredda Srl

Azienda Agricola Casa E. di Mirafiore 

Società Agricola a responsabilità limitata, 

com sede em Via Alba 15, 12050 Serralunga 

d’Alba (CN), Italy

N/080081

N/080082

2021/05/14

Transmissão

GINADO – Produção 

e Comercialização de 

Têxteis, SA

Habidecor – Indústria Têxtil para Habitação, 

S.A., com sede em Zona Industrial do 

Mundão, 3505-459 Viseu, Portugal

N/080145

N/080146

N/080147

2021/05/14

Modificação de 

identidade

Talpa Content B.V. ITV Studios Netherlands Content BV

2021/05/14

Modificação de 

sede

I T V  S t u d i o s 

Netherlands Content 

BV

Ko o s Po s t e m a l a a n 8 , 1 2 17 Z C  

Hilversum, Netherlands

N/080636 2021/05/26

Modificação de 

sede

Jibbitz, LLC 13601 Via Varra, Broomfield, Colorado 

80020, USA

N/081473 2021/05/20

Modificação de 

sede

DENG YUE

Rua Francisco X. Pereira, Fl. 1E, Ed. 

Veng Kai, Macau
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/082988

N/084589

N/084590

2021/05/20

Modificação de 

sede

叁

BEIJING 

JINGDONG 360 DU 

E-COMMERCE LTD.

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China

N/083733

N/083740

2021/05/26

Modificação de 

sede

De Ficção - Projectos 

Multimédia, Limitada

Avenida do Dr. Francisco Vieira 

Machado, No. 679, Edifício Industrial 

Nam Fong, Bloco C, 9 andar H, Macau

N/086305

N/086306

2021/05/26

Modificação de 

identidade

COLORIFICIO SAN 

MARCO S.P.A.

SAN MARCO GROUP S.P.A.

N/094149

N/094150

N/094151

2021/05/14

Transmissão

G u a n g d o n g G e n i u s 

Technology Co., Ltd.

26-01 9

048619

IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD., 

com sede em 9 Raffles Place, #26-01, 

Republic Plaza, Singapore 048619

N/098080

N/147702

N/147703

N/147704

N/147705

N/147706

N/147707

2021/05/14

Modificação de 

identidade

N/119053

N/119054

N/119055

2021/05/26

Modificação de 

sede

RIJING 

INTERNATIONAL 

TRADING LIMITED

Flat/rm 03, 23/F, Skyline Tower, 39 

Wang Kwong Road, Kowloon Bay, 

Hong Kong

N/156180

N/156181

N/156182

N/156183

2021/05/26

Transmissão por 

fusão

T-GARDEN, INC. i-GARDEN Co., Ltd., com sede em 

1-9-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

Modificação de 

identidade

i-Garden Co., Ltd. T-Garden Co., Ltd.

Modificação de 

sede

T-Garden Co., Ltd. Yushin Bldg. New Annex 5F, 3-27-11 

Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

N/159017

N/159018

N/159019

N/159020

N/159021

N/159022

N/168601

2021/05/14

Transmissão

GUANGDONG 

GENIUS 

TECHNOLOGY 

CO.,LTD.

26-01 9

048619

IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD., 

com sede em 9 Raffles Place, #26-01, 

Republic Plaza, Singapore 048619

N/161728 2021/05/14

Transmissão

GPS Avion LLC Apple Inc., com sede em One Apple 

Park Way, Cupertino, California 95014, 

United States of America

N/166888 2021/05/26

Transmissão

Merkenbureau Knijff & 

Partners B.V.

JT International SA, com sede em 8 

Rue Kazem Radjavi, 1202 Geneva, 

Switzerland
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重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de

despacho
Titular Classe

N/063298 2021/05/26 2021/05/26  30

N/063299 2021/05/26 2021/05/26 29

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º  
Data de trânsito 

em julgado
1 N/153065

N/153077

N/153079 

N/153082

Islestarr Holdings Limited

TJB

CV3-20-0063-CRJ 2021/01/19

1 N/162083 Yoshiko TANAKA

TJB

CV3-20-0093-CRJ 2021/04/22

1 N162272 KUOK TAI PHARMACEUTICAL 

LIMITED TJB

CV3-20-0094-CRJ 2021/05/04

2 N/167559 CHANEL

TJB

CV2-21-0022-CRJ 2021/05/17

2 N/159517 OATLY

TJB

CV2-21-0002-CRJ 2021/04/20

3 N/16610 ,

SZE Ching Hoi TJB

CV3-06-0046-CAO 2006/11/14

3 N/16613 , 

Chao Hong Hong TJB

CV2-07-0029-CAO 2009/06/23

3 N/36465

TJB

CV2-09-0085-CAO 2010/05/3

4 N/18230 POLA CHEMICAL INDUSTRIES 

INC. TJB

CV2-07-0052-CAO 2009/03/2

5 N/135721 Apple Inc

TSI

Ac de 2021/04/29

Proc. n.º 914/202020

2021/5/18

1 
2 
3 
4 决
5 
1 A sentença do TJB manteve o despacho da DSEDT de recusa da marca.
2 A sentença do TJB revogou o despacho da DSEDT de recusa da marca. 
3 A sentença do TJB julgou extinta a instância por inutilidade superveniente da lide.
4 A sentença do TJB homologou a transacção das partes.
5 O Acordão do TSI, revogou o despacho da DSEDT de recusa da marca. 
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放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/178577 2021/05/27 09

N/178578 2021/05/27 42

部分放棄

Renúncia parcial

N.°
Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/168702 2021/05/27 ST HUBERT “…bolos ; far inha [cevadinha] de 

aveia;... pão;... pastelarias; pudins;... bolo de 

farinha de ervilha;...”  

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/179429 2021/05/24

Scalpers Fashion S.L.

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/175846 2021/05/10

Sany Group Co., LTD.

Daimler AG

營業場所名稱及標誌的保護

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.

 批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular

E/000307 2021/05/26 2021/05/26

COMPANHIA DE INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

DA ZONA DE GRANDE BAÍA DE MACAU, LIMITADA em 

inglês MACAO INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF THE 

GREATER BAY AREA COMPANY LIMITED

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002493

[22]  Data de pedido : 2020/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 11 J

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente.

[57]  Resumo : 

18K

  Figura : 

[21]  N.º : D/002494

[22]  Data de pedido : 2020/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 11 J

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente.

[57]  Resumo : 

18K
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002561

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

[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 :  Shang LI,  Xiujun YAO, 

 Chenguang GUI,  Lihua CUI

[51]  Classificação : 12 - 05

[54]  Título : 

 Robô de entrega.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/05/09  China

N.º 202030207586.5

[21]  N.º : D/002562

[22]  Data de pedido : 2020/11/05

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Dispositivo Electrónico.

[57]  Resumo : 1) O Artigo de desenho reivindicado 

é um dispositivo electrónico que tem, por exemplo, 

funções de jogo, funções de reprodução de música (in-

cluindo áudio) e vídeo (incluindo imagens estáticas e 

imagens em movimento), funções de gravação, funções 

de navegação de livros electrónicos (versões electróni-

cas de jornais e revistas), funções de armazenamento, 

funções de recepção de imagens de TV, funções de 

recepção de rádio, funções de chamadas, funções de 

comunicação, etc.

 2) O dispositivo electrónico é caracterizado pela se-

guinte composição de elementos de composição: uma 

caixa, tampas frontais e traseiras. A caixa é implemen-

tada orientada verticalmente. As tampas frontais e 

traseiras são contíguas aos lados dianteiros e traseiros 

da caixa, e estão além da caixa. As tampas frontais e 

traseiras apresentam um contorno na base de um qua-

drilátero com cantos arredondados. A tampa frontal é 

implementada transversalmente curvada para a frente 

e tem uma parte superior direita curvada para a frente 

e uma parte inferior esquerda curvada para a frente. 

A tampa traseira consiste em um componente superior 

orientado verticalmente e em um componente inferior 

orientado horizontalmente. Há uma abertura quadran-

gular oblonga na porção inferior direita na pequena 

parte do componente na parte superior da tampa tra-

seira.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/05/22  Japão

N.º 2020-010084

[21]  N.º : D/002563

[22]  Data de pedido : 2020/11/05

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Dispositivo Electrónico.

[57]  Resumo : 1) O artigo de desenho reivindicado é 

um dispositivo electrónico que tem, por exemplo, fun-

ções de jogo, funções de reprodução de música in-

cluindo áudio) e vídeo incluindo imagens estáticas e 

imagens em movimento), funções de gravação, funções 

de navegação de livros electrónicos versões electró-

nicas de jornais e revistas), funções de armazenamen-
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to, funções de recepção de imagens de TV, funções de 

recepção de rádio, funções de chamadas, funções de 

comunicação, etc.

 2) O dispositivo electrónico é caracterizado pela se-

guinte composição de elementos de composição: uma 

caixa, tampas frontais e traseiras. A caixa é implemen-

tada orientada verticalmente. As tampas frontais e 

traseiras são contíguas aos lados dianteiros e traseiros 

da caixa, e estão além da caixa. As tampas frontais e 

traseiras apresentam um contorno na base de um qua-

drilátero com cantos arredondados. A tampa frontal é 

implementada transversalmente curvada para a frente 

e tem uma parte superior direita curvada para a frente 

e uma parte inferior esquerda curvada para a frente. A 

tampa traseira é implementada transversalmente cur-

vada para trás e tem uma parte superior direita cur-

vada para trás e uma parte inferior esquerda curvada 

para trás.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/05/22  Japão

N.º 2020-010085

[21]  N.º : D/002564

[22]  Data de pedido : 2020/11/05

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Capa para um dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

do presente pedido é uma capa para um dispositivo 

electrónico. Conforme mostrado na primeira vista em 

perspectiva de referência de uso e na segunda vista 

em perspectiva de referência de uso, esta tampa cons-

titui uma parte de um compartimento do dispositivo 

electrónico. A tampa pode ser removida da caixa do 

dispositivo electrónico e pode ser substituída por outra 

tampa.

 2) A tampa do dispositivo electrónico consiste em um 

componente frontal orientado verticalmente e em um 

componente inferior orientado horizontalmente. A 

parte frontal da tampa apresenta um contorno frontal 

na base de um quadrângulo com cantos arredonda-

dos. O componente frontal da tampa é implementado 

transversalmente curvado para a frente. Há uma aber-

tura quadrangular oblonga na porção inferior esquer-

da menor do componente frontal da tampa.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/05/22  Japão

N.º 2020-010087

[21]  N.º : D/002566

[22]  Data de pedido : 2020/11/10

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Capa para um dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

do presente pedido é uma capa para um dispositivo 

electrónico. Conforme mostrado na primeira vista em 

perspectiva de referência de uso e na segunda vista 

em perspectiva de referência de uso, esta tampa cons-

titui uma parte de um compartimento do dispositivo 

electrónico. A tampa pode ser removida da caixa do 

dispositivo electrónico e pode ser substituída por outra 

tampa.

 2) A tampa para dispositivo electrónico é implementa-

da no painel, tendo um contorno frontal na base de um 

quadrilátero com cantos arredondados. A cobertura é 

implementada transversalmente curvada para a frente 

e tem uma parte superior direita curvada para a frente 

e uma parte inferior esquerda curvada para a frente.

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/05/22  Japão

N.º 2020-010086



9484     24   2021  6  16 

[21]  N.º : D/002567

[22]  Data de pedido : 2020/11/10

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Capa para um dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

do presente pedido é uma capa para um dispositivo 

electrónico. Conforme mostrado na primeira vista em 

perspectiva de referência de uso e na segunda vista 

em perspectiva de referência de uso, esta tampa cons-

titui uma parte de um compartimento do dispositivo 

electrónico. A tampa pode ser removida da caixa do 

dispositivo electrónico e pode ser substituída por outra 

tampa.

 2) A tampa para dispositivo electrónico é implemen-

tada no painel, tendo um contorno frontal na base de 

um quadrilátero com cantos arredondados. A cober-

tura é implementada transversalmente curvada para 

a frente e tem uma parte superior esquerda curvada 

para a frente e uma parte inferior direita curvada 

para a frente.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/05/22  Japão

N.º 2020-010088

[21]  N.º : D/002568

[22]  Data de pedido : 2020/11/10

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 06

[54]  Título : 

 Suporte para um dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

do presente pedido é um suporte para suportar um 

dispositivo electrónico.

 2) O suporte para o dispositivo electrónico inclui um 

corpo principal circular e uma parte de garra forneci-

da de modo de se projectar acima do corpo principal 

na vista de topo, e a porção de garra é rotativa em 

relação ao corpo principal. O corpo principal é re-

dondo em vista superior, possuindo um componente 

superior maior e um componente inferior menor. Na 

área traseira, o componente inferior está emparelha-

do com uma parte saliente para cima e inclinada para 

cima e para trás de uma porção de garra em forma de 

T. A parte superior da parte da garra é implementada 

alargando-se para cima. No lado superior da parte da 

garra, existem duas saliências laterais, cujas extremi-

dades são dobradas para a frente.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/05/22  Japão

N.º 2020-010089

[21]  N.º : D/002569

[22]  Data de pedido : 2020/11/10

[71]  Requerente : SONY INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT INC.

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : Yujin MORISAWA

[51]  Classificação : 14 - 06

[54]  Título : 

 Suporte para um dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 1) O artigo de acordo com o desenho 

do presente pedido é um suporte para suportar um 

dispositivo electrónico.

 2) O suporte para o dispositivo electrónico inclui um 

corpo principal circular e uma parte de garra forneci-

da de modo de se projectar acima do corpo principal 

na vista de topo, e a porção de garra é rotativa em 

relação ao corpo principal. O corpo principal é re-

dondo em vista superior, possuindo um componente 

superior maior e um componente inferior menor. Na 

área traseira, o componente inferior está emparelha-

do com uma parte saliente para cima e inclinada para 

cima e para trás de uma porção de garra em forma de 

T. A parte superior da parte da garra é implementada 

alargando-se para cima. No lado superior da parte da 

garra, existem duas saliências laterais, cujas extremi-

dades são dobradas para a frente.
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/05/22  Japão

N.º 2020-010090

[21]  N.º : D/002570

[22]  Data de pedido : 2020/11/17

[71]  Requerente : 

 DAIO PAPER CORPORATION

  Endereço : 2

60

 2-60, Mishimakamiya-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador : 鑓  Airi YARIMIZU

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Sacos de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/05/18  Japão

N.º 2020-009725

[21]  N.º : D/002575

[22]  Data de pedido : 2020/11/18

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Malin Anna Chatarina ERICSON

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de fragrância.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 

uma garrafa de fragrância conforme mostrado e des-

crito aqui.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/05/18  Estados Unidos 

da América N.º 29/735,105

[21]  N.º : D/002577

[22]  Data de pedido : 2020/11/19

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Lisa Rentz Henry , Judith Shalva Wa-

letzky

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de fragrância.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 

uma garrafa de fragrância conforme mostrado e des-

crito aqui.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/05/19  Estados Unidos 

da América N.º 29/735,115

[21]  N.º : D/002578

[22]  Data de pedido : 2020/11/19

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Lisa Rentz Henry , Judith Shalva Wa-

letzky

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de fragrância.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 
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uma garrafa de fragrância conforme mostrado e des-

crito aqui.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/05/19  Estados Unidos 

da América N.º 29/735,116

[21]  N.º : D/002579

[22]  Data de pedido : 2020/11/23

[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 por ter uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-

-choques dianteiro, dois faróis, pára-lamas dianteiros 

e uma capota;

 - um compartimento de passageiros aberto no topo e 

delimitado por um pára-brisas, duas portas laterais e 

uma janela traseira; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta traseira e inclui pára-lamas traseiros e faróis tra-

seiros.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/05/26  União Euro-

peia N.º 007971676

[21]  N.º : D/002580

[22]  Data de pedido : 2020/11/23

[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 por ter 

uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-

-choques dianteiro, dois faróis, pára-lamas dianteiros 

e uma capota;

 - um compartimento de passageiros aberto no topo e 

delimitado por um pára-brisas, duas portas laterais e 

uma janela traseira; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta traseira e inclui pára-lamas traseiros e faróis tra-

seiros.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/05/26  União Euro-

peia N.º 007968094

[21]  N.º : D/002581

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

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : James Andrew Elliott, Yeon Jung 

Roh, Jinhee Chu, Rory Gevis, James Reed

[51]  Classificação : 9 - 01, 28 - 02

[54]  Título : 

 Recipiente de rímel.

[57]  Resumo : As características do desenho cuja no-

vidade é reivindicada são do desenho ornamental de 

um recipiente de rímel conforme mostrado e descrito 

aqui.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/05/27  Estados Unidos 

da América N.º 29/736,044
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular

D/002443 2021/05/27 2021/05/27

D/002446 2021/05/27 2021/05/27

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/004842

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

[71]  Requerente : 

 BIOATLA, LLC

  Endereço : 

11010 92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980038003.5

Data de pedido 2019/06/11 N.º de anúncio CN 

112513081A 2021/03/16

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/3 0 , 

C07K16/32, C07K16/46, A61P35/00

[54]  Título : 

 Construções de anticorpos multiespecíficos.

[57]  Resumo : 

IgG

scFv

IgG

C

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/06/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/684,818
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[21]  N.º : J/004844

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

[71]  Requerente : 

 GREEN CROSS CORPORATION

  Endereço : 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-

-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[71]  Requerente : 

 MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESE-

ARCH

  Endereço : 93, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-

-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor :  Ki Su KIM,  Jun Hong 

JEONG,  Ae Rin YOON,  Eun Jung 

SONG,  Hye Ji CHOI,  Ok Jae LIM, 

 Yun Jung LEE,  Hyung Kwon LIM, 

 Jong Wha WON

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201880068391.7

Data de pedido 2018/10/22 N.º de anúncio CN 

111315779A 2020/06/19

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : -CD3

 Anticorpo anti-CD3, e composição farmacêutica con-

tendo o mesmo para o tratamento do cancro.

[57]  R e s u m o :  - C D3

-CD3

CD3

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/10/20  Coreia do Sul

N.º 10-2017-0136564

[21]  N.º : J/004845

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

[71]  Requerente : 

 GREEN CROSS CORPORATION

  Endereço : 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-

-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[71]  Requerente : 

 MOGAM INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESE-

ARCH

  Endereço : 93, Ihyeon-ro 30beon-gil, Giheung-

-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor :  KIM, Ki Su,  JEONG, 

Jun Hong,  KIM, Dong Sik ,  LIM, Yang 

Mi ,  PARK, Yong Yea,  Hyung Kwon 

LIM ,  Jong Wha WON

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201880068378.1

Data de pedido 2018/10/22 N.º de anúncio CN 

111247173A 2020/06/05

[51]  Classificação : C07K16/30

[54]  Título : MSLN

 Anticorpo anti-MSLN e composição farmacêutica 

contendo o mesmo para o tratamento do cancro.

[57]  Resu mo : MSL N

MSLN

MSLN MSLN

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/10/20  Coreia do Sul

N.º 10-2017-0136565

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 
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RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004569

[22]  Data de pedido : 2020/12/11

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : -

 M EMOR I A L SLOA N-K ET T ER I NG CA NCER 

CENTER

  Endereço : Office of Technology Development 

1275 York Avenue, Box 524 New York, NY 10065 US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , K , 

- , S , S , 

R , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580041489.X

Data de pedido 2015/06/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 106573951B 2020/09/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07H13/08, A61K31/7024, 

C07H15/24

[54]  Título : 苷

 Análogos e síntese de saponinas mínimos, e uso dos 

mesmos.

[57]  Resumo : 

萜 苷 苷

苷

苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/005,302

[21]  N.º : J/004678

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 IMMUNOMET THERAPEUTICS INC.

  Endereço : JLABS at Texas Medical Center 2450 

Holcombe Blvd, Houston, TX 77021, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  K I M, Sung Wuk,  

K IM, Hong Woo,  YOO, Sang Hee,  

LEE, Ji Sun,  H EO, Hye Jin,  LEE, 

Hong Bum,  KOOK, Ji Ae,  LEE, Young 

Woo

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580079396.6

Data de pedido 2015/04/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 107635963B 2020/11/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D209/52, C07C279/26, 

C07D277/04, C07D207/10, C07D211/38, C07D221/20, 

A61K31/155, A61K31/40, A61K45/06, A61K31/44, 

A61P35/00, A61P3/06, A61P3/10, A61P3/04, A61P1/16, 

A61P 9/10 ,  A61P 19/10 ,  A61P 15/ 0 0 ,  A61P 3/ 0 0 , 

A61P21/00, A61P35/02

[54]  Título : 

 Compostos de guanidina e seus usos.

[57]  Resumo : 

(OXPHOS)

OXPHOS

[21]  N.º : J/004713

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810568908.0

Data de pedido 2018/06/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 108960892B 2020/12/29

[51]  Classificação : G06Q30/02

[54]  Títu lo : 

 Método e dispositivo de processamento de informações, 

dispositivo electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/004772

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 MERUS N.V.

  Endereço : Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  I nventor : E  HOU T Z AGER, 

Erwin, R D  PINTO, Rui Daniel, T  

LOGTENBERG, Ton, M  THROSBY, Mark 

, R A  KRAMER, Robert, Arjen, C A

 DE KRUIF, Cornelis, Adriaan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510514640.9

Data de pedido 2009/06/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 105191863B 2020/12/22

[51]  Classificação : C12N15/85, A01K67/027

[54]  Título : 

 Anticorpos produzidos por mamíferos não humanos.

[57]  Resumo : 

DNA

B

[30]  Prioridade : 2008/06/27  Holanda

N.º PCT/NL2008/050430

[21]  N.º : J/004796

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 1052

712 518000

 712, 7/F, Haixiang Plaza, No. 1052 Nanhai Avenue, 

Nanshan Distr ict, Shenzhen, Guangdong, 518000, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHANG, Ruimao,  

SUN, Hongbin ,  LUO, Ping,  GE, Yuying 

,  R EN, Kua n ze ,  L l N, L ia ng,  

WANG, Xiaogang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810621959.5

Data de pedido 2018/06/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 109145150B 2021/02/12

[51]  Classificação : G06F16/73

[54]  Título : 

 Método e dispositivo, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento para a correspondência de alvo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004797

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerber-

gweg 1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580035094.9

Data de pedido 2015/06/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 106471580B 2021/03/05
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[51]  Classificação : G10L19/008

[54]  Título : HOA

 Método e aparelho para determinar o menor número 

inteiro de bits necessário à representação de valores 

do ganho não diferencial em relação à compressão da 

representação de quadro de dados HOA.

[57]  Resumo : HOA

16

15 151

HOA

βe HOA C k

HOA

C k

AA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/27  União Euro-

peia N.º 14306023.4

[21]  N.º : J/004818

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 Rhizen Pharmaceuticals S.A.

  Endereço : Fritz Courvoisier 40, CH-2300, La 

Chaux de Fonds, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor :  BHAVAR, 

Prashant Kashinath, 

 VAKKALANKA, Swaroop Kumar 

Ven kat a Sat ya,  V I SWA-

NA DH A, Sr i kant,  

SWAROOP, Merikapudi Gayatri,  

BABU, Govindarajulu

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580006698.0

Data de pedido 2015/01/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 105960405B 2021/02/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/06, C07D417/14, 

C 0 7 D 2 8 5 / 1 3 5 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 4 3 9 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 4 4 , 

A61K31/433, A61K31/501, A61K45/06, A61P35/00, 

A61P37/02 , A61P 7/02 , A61P 29/0 0, A61P13/12 , 

A61P 1 /16 ,  A61P 11 / 0 0 ,  A61P 19/ 0 2 ,  A61P 1 / 0 0 , 

A61P 9/0 0 ,  A61P 9/12 ,  A61P 21 /0 0 ,  A61P11 /0 2 , 

A61P37/08, A61P15/02 , A61P13/10, A61P19/10, 

A61P17/0 0,  A61P 37/0 6 ,  A61P5/14,  A61P 21/0 4, 

A61P 27/02 , A61P11/0 6 , A61P 25/28 , A61P 7/0 0, 

A61P1/02 , A61P 31/0 6 , A61P 31/0 8 , A61P17/0 6 , 

A61P 25/0 0,  A61P 25/16 ,  A61P 25/14,  A61P 9/10, 

A61P3/06, A61P25/08, A61P35/02, A61P43/00

[54]  Título : 酰 酶

 Inibidores de glutamina.

[57]  Resumo : 酰 酶

(I) (I I I)

酰

[30]  Prioridade : 2014/01/06  Índia N.º 36/ 

/CHE/2014

 2014/01/06  Índia N.º 39/CHE/2014

 2014/05/29  Índia N.º 2639/CHE/2014

 2014/05/29  Índia N.º 2647/CHE/2014

 2014/06/06  Índia N.º 2783/CHE/2014

 2014/07/18  Índia N.º 3525/CHE/2014

 2014/07/24  Índia N.º 3612/CHE/2014

 2014/07/24  Índia N.º 3613/CHE/2014

 2014/10/31  Índia N.º 5438/CHE/2014

[21]  N.º : J/004819

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 CORELEX SHIN-EI CO., LTD.

  Endereço : 575-1, Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 

4213306 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880073086.7

Data de pedido 2018/12/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 111344457B 2021/03/12

[51]  Classificação : D21H21/14, D21H23/24

[54]  Título : 

 Método de produção de papel desodorizante.

[57]  Resumo : 

16 1

2

3 1 3

17a 17e

4 4 17a 17e
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着

17a 17e

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/12/28  Japão

N.º 2017-252976

[21]  N.º : J/004820

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 846

610041

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  KANG, Yujian James

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680029765.5

Data de pedido 2016/04/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107921062B 2021/03/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 35/2 8 ,  A61K 33/34, 

A61K33/24, A61P17/02, A61P17/00, A61P39/00

[54]  Título : 

 Métodos de reparação e regeneração de tecidos.

[57]  Resu mo : 

[30]  Pr ior idade : 2015/04/22  China

N.º PCT/CN2015/077136

[21]  N.º : J/004821

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , R Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610836137.X

Data de pedido 2011/12/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107011253B 2021/01/15

[51]  Classificação : C07D213/71, C07D401/12

[54]  Título : 

 Métodos para a preparação de agentes reticulantes 

com carga eléctrica.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2010/12/09  Estados Unidos 

da América N.º 61/421,357

[21]  N.º : J/004823

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 Universal Entertainment Corporation

  Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 

3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680009971.X

Data de pedido 2016/02/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 107206277B 2021/03/16

[51]  Classificação : A63F5/04

[54]  Título : 

 Corpo de dispositivo de rastreamento de jogador e dis-

positivo de rastreamento de jogador.

[57]  Resumo : 

P TS

1700b 1803

1801 1801

1801 1815

1810 1811 1812

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/02/12  Japão

N.º 2015-040663

 2015/02/12  Japão N.º 2015-040664

[21]  N.º : J/004824

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27
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[73]  Titular : 

 HEPTARES THERAPEUTICS LIMITED

  Endereço : Granta Park, Great Abington, Cam-

bridge, Cambridgeshire, CB21 6DG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor :  John An-

drew CHRISTOPHER,  

Miles Stuart CONGREVE,  

Sarah Joanne BUCKNELL,  

Francesca DEFLORIAN ,  Mark PI-

CKWORTH ,  Jonathan Stephen 

MASON

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680063967.1

Data de pedido 2016/10/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108473465B 2021/03/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D498/10, 

A61K31/437, A61K31/537, A61P25/06

[54]  Título : CGRP

 Antagonistas do receptor CGRP.

[57]  Resumo : I

R1 R 2 R 3 R4

CGR P

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/30  Reino Unido

N.º 1519196.8

[21]  N.º : J/004825

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 43

044600

 No.43 Fumin Road, Ruicheng County, Yuncheng, 

Shanxi 044600, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SUZHOU YABAO PHARMACEUTICAL R&D 

CO., LTD.

  Endereço : 

218 A3-212 215123

 Unit 801, Building B7, BioBay, No.218 Xing Hu Street, 

Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu 215123, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHANG, Fei,  WANG, 

Peng ,  ZHU, Lin ,  SUN, Lili

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810130672.2

Data de pedido 2018/02/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 110128493B 2021/01/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 H19/0 4,  C 0 7 H7/033, 

C07H1/06, A61K31/7056, A61P3/10, A61P3/00

[54]  Título : 吡

 Sal de «Pyranose» substituindo o composto heterocí-

clico, método de preparação e uso do mesmo.

[57]  Resumo : 吡

I

(I) D- I I

D-

  Figura : 

[21]  N.º : J/004826

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 BLACKNIGHT HOLDINGS LLC

  Endereço : 12337 South Route 59, Suite 131, 

Plainfield, Illinois 60585 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810285497.4

Data de pedido 2014/12/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 108542242B 2021/03/23

[51]  Classificação : A47G29/14

[54]  Título : 着

 Plataforma de aterragem para a entrega por veículo 

aéreo não tripulado.

[57]  Resumo : 

着 着

着 着

着
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着

着 着

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/923,207

[21]  N.º : J/004828

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 GLOBAL ECOPROCESS SERVICES OY

  Endereço : Elopellontie 1 G, 33470 Ylöjärvi, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

[72]  Inventor : V.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480060586.9

Data de pedido 2014/09/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 105873644B 2021/03/09

[51]  Classificação : A62D3/33, B09B3/00, C02F1/62, 

C04B18/04, C01B35/12, A62D101/43

[54]  Título : 

 Método para o processamento de metais.

[57]  Resumo : 

pH

[30]  Prioridade : 2013/09/12  Finlândia

N.º 20135921

[21]  N.º : J/004830

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 510275

135

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 510050 

651

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810146715.6

Data de pedido 2018/02/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 108486247B 2021/01/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6886, A61K45/0 0, 

A61P35/00

[54]  Título : piRNA-54265

 Aplicações de piRNA-54265 em diagnóstico, trata-

mento e avaliação prognóstica do cancro cólon rectal.

[57]  Resumo : piRNA-54265

piR NA-54265

pi R NA-54265

pi R NA-54265

  Figura : 

[21]  N.º : J/004831

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811109162.3

Data de pedido 2018/09/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 109532271B 2021/03/16

[51]  Classificação : B42D15/00

[54]  Título : 

 Impresso.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/09/21  Japão

N.º 2017-197239

[21]  N.º : J/004832

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

22 1 2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010826586.2

Data de pedido 2020/08/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 111759851B 2021/01/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/7024, A61P31/14, 

A23L33/10, A23K50/20, A23K50/40, A23K50/30, 

A23K50/50, A23K50/70, A23K20/163

[54]  Título : 

 Aplicação do ácido tânico na preparação de medica-

mento anti-coronavírus.

[57]  Resumo : 

SARS-CoV-2

[21]  N.º : J/004834

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

8 5

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011433671.9

Data de pedido 2020/12/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 112226463B 2021/03/09

[51]  Classificação : C12N15/867, C12N15/62, C12N5/10, 

A61K39/00, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : 

 Um tipo de combinação de plasmídeo e sua aplicação 

na preparação de células imunes modificadas.

[57]  Resumo : 

293T

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/12/17  Ch i na

N.º 201911301518.8

[21]  N.º : J/004835

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810384114.9

Data de pedido 2013/04/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 108769708B 2021/02/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/ 70 ,  H0 4N19/4 6 , 

H04N19/30, H04N19/61, H04N19/187, H04N19/169, 

H04N19/31

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de decodificação de vídeo, e mé-

todo e dispositivo de codificação de vídeo.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/04/16  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0038870

 2012/06/21  Coreia do Sul N.º 10-2012-0066606

 2012/06/25  Coreia do Sul N.º 10-2012-0067925

 2012/07/02  Coreia do Sul N.º 10-2012-0071933

 2012/07/16  Coreia do Sul N.º 10-2012-0077012

 2012/09/28  Coreia do Sul N.º 10-2012-0108925

 2012/10/10  Coreia do Sul N.º 10-2012-0112598

[21]  N.º : J/004836

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810384123.8

Data de pedido 2013/04/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 108769709B 2021/02/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/ 70 ,  H0 4N19/4 6 , 

H04N19/30, H04N19/61, H04N19/187, H04N19/31, 

H04N19/503, H04N19/33

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação de vídeo, e mé-

todo de armazenamento e geração de fluxo de bits.

[57]  Resumo : 

(SEI)

(SPS)

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/04/16  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0038870

 2012/06/21  Coreia do Sul N.º 10-2012-0066606

 2012/06/25  Coreia do Sul N.º 10-2012-0067925

 2012/07/02  Coreia do Sul N.º 10-2012-0071933

 2012/07/16  Coreia do Sul N.º 10-2012-0077012

 2012/09/28  Coreia do Sul N.º 10-2012-0108925

 2012/10/10  Coreia do Sul N.º 10-2012-0112598

[21]  N.º : J/004837

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[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

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880017090.1

Data de pedido 2018/02/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 110461855B 2021/02/19

[51]  Classificação : C07F5/02, A61K31/69, A61P35/00

[54]  Título : 

 Derivado de «Azetidine».

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/02/28  China

N.º 201710112350.0

 2017/09/08  China N.º 201710805883.7

[21]  N.º : J/004838

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 ENANTA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 500 Arsenal Street Watertown, MA 

02477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Y.S. , J. , G. , J. , B.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510204986.9

Data de pedido 2011/09/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 104829688B 2021/02/09
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K 5/0 83,  C 0 7 K 5/0 8 7, 

C07K5/097, A61K38/06, A61P31/14

[54]  Título : HCV 酶

 Inibidores de serina-protease do VHC derivada da 

prolina macrocíclica.

[57]  Resumo : HCV 酶

I

I 酶

(HC V)NS3-NS4A 酶

HC V

HCV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/09/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/385058

 2011/06/22  Estados Unidos da América

N.º 61/499994

 2011/07/05  Estados Unidos da América

N.º 61/504616

[21]  N.º : J/004839

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910912932.6

Data de pedido 2019/03/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 110662031B 2021/03/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/103, H04N19/159, 

H04N19/136, H04N19/186, H04N19/176, H04N19/593, 

H04N19/44

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de decodificação.

[57]  Resumo : 

CCLM

CCLM

CCLM

  Figura : 

[21]  N.º : J/004840

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710843148.5

Data de pedido 2013/08/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 107737446B 2021/03/30

[51]  Classificação : A63F1/06, A63F1/12, A63F1/14, 

A63F1/18

[54]  Título : 

 Sistema de jogo de mesa.

[57]  Resumo : 

2 1s

3 RFID 100 RFID

1s

ID 12 8

1s

2 1s

12

ID

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2012/10/23  Japão

N.º 2012-246729
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[21]  N.º : J/004843

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 2elms Pte. Ltd.

  Endereço : 100 Pasir Panjang Road, #06-06, Sin-

gapore 118518

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor :  NG, Wee Beng, D

 WYATT, Gary Donald

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680062046.3

Data de pedido 2016/10/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 108291396B 2021/02/19

[51]  Classificação : E04B1/21, E04B1/24, E04B1/41, 

E04B1/58, F16S3/00, F16B13/04

[54]  Título : 

 Aparelho de suporte e seus componentes.

[57]  Resumo : 100

100 202

104

204 204

204 210

212 201 212

300

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/21  Singapura

N.º 10201508699Y

[21]  N.º : J/004848

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 TSENG, YUFENG JANE

  Endereço : 70 Masters Mill Court, Stafford, VA 

22556-8616, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 LIU, YU-LI

  Endereço : 35 Keyan Road, Zhunan Town, Miaoli 

County, 350, Taiwan, China

[73]  Titular : 

 HWU, HAI-GWO

  Endereço : No.1, Sec.4, Roosevelt Rd., Taipei, 

10617, Taiwan, China

[73]  Titular : 

 LIU, CHIH-MIN

  Endereço : No.1, Sec.4, Roosevelt Rd., Taipei, 

10617, Taiwan, China

[73]  Titular : 

 LAI, WEN-SUNG

  Endereço : No.1, Sec.4, Roosevelt Rd., Taipei, 

10617, Taiwan, China

[73]  Titular : 

 SPRING FOUNDATION OF NCTU

  Endereço : No.100, Daxue Rd., East Dist., Hsin-

chu City 300, Taiwan, China

[72]  Inventor :  TSENG, Y U FENG, 

JANE,  LIU, YU-LI,  SUN, CHUNG-

-M I NG,  H W U, H A I-GWO ,  L I U, 

CHIH-MIN,  LAI, WEN-SUNG

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580021632.9

Data de pedido 2015/04/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 106687626B 2021/01/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 4 0B3 0 /0 0 ,  C 4 0B3 0 /0 4 , 

C40B30/10, A61K31/4439, A61K31/551, A61K31/451, 

A61K31/4706, A61K31/381, A61K31/485, A61P25/24, 

A61P25/00, A61P25/28, A61P25/18

[54]  Título : D- 酶

 Uso de compostos conhecidos como inibidores de D-

-aminoácido oxidase.

[57]  Resumo : D- 酶

DAAO

DAAO酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/04/30  Estados Unidos 

da América N.º 61/986,480
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[21]  N.º : J/004849

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 442 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910304534.6

Data de pedido 2019/04/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 110141089B 2021/01/29

[51]  Classificação : A47G19/22, A47G23/03

[54]  Título : 

 Sistema de alerta inteligente da quantidade de consu-

mo de bebidas alcoólicas e kit de bebidas alcoólicas do 

mesmo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004850

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

  Endereço : 

99

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680031461.2

Data de pedido 2016/06/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 107709328B 2021/03/05

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D487/10, A61K31/4184, 

A61P31/12, A61P31/14

[54]  T ít u lo : 

 Método de preparação do derivado de imidazol e do 

seu intermediário, e forma cristalina dos mesmos.

[57]  Resumo : 

A B ( )

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/06/08  China

N.º 201510309106.4

[21]  N.º : J/004851

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910060235.2

Data de pedido 2019/01/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 109819229B 2021/02/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : H04N13/106, H04N13/128, 

H04N13/204, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento para o processamento de imagem.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/004852

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910133416.3

Data de pedido 2019/02/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 109859144B 2021/03/12

[51]  Classificação : G06T5/00, G06T7/90

[54]  Título : 

 Método e dispositivo, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento para o processamento de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004853

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 Newsoara Biopharma Co., Ltd.

  Endereç o : 

1690 3 413

 Room 413, Building 3, 1690 Cailun Road, Free Trade 

Zone, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : T.  HALLAM, Thomas, R.

 JACKMAN, Robin, J.  RODENRYS, 

John

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580020501.9

Data de pedido 2015/03/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 106572987B 2021/02/12

[51]  Classificação : A61K31/195

[54]  Título : 

 Composições para o tratamento da autodigestão.

[57]  Resu mo : 

PEG

PEG PEG 

3350

PEG

PEG PEG 3350

PEG 3350

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/03/25  Estados Unidos 

da América N.º 61/970247

 2014/06/30  Estados Unidos da América

N.º 62/019007

[21]  N.º : J/004854

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[73]  Titular : 

 Well Stone Co.

  Endereço : 6742-1, Tanochokou, Miyazaki-shi, 

Miyazaki 889-1701 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  ISHII Yoichi,  

NEMOTO Takayuki,  OKAMOTO Takeshi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580045874.1

Data de pedido 2015/11/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 106794199B 2021/03/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 35/62 ,  A 2 3L 33/10 , 

A61P25/28, A61P43/00

[54]  Título : Tau Tau

 Acelerador de produção de proteína Tau, e agente 

terapêutico ou preventivo para doenças causadas pela 

deficiência de proteína Tau.
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[57]  Resumo : Tau

Tau

Tau Tau

Tau

[30]  Pr ior idade : 2014/11/04  Japão

N.º 2014-223977

[21]  N.º : J/004857

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

[24]  Data de despacho : 2021/05/27

[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 ZL201680064831.2

Data de pedido 2016/11/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349944B 2021/03/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, C07D403/14, 

A61K31/44, A61P25/00

[54]  Título : 吲哚-2-

 Derivados de «Indolin-2-one».

[57]  Resumo : I 吲哚-2-

1

C NS

ADHD

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/06  União Euro-

peia N.º 15193342.1

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/000532

J/000534

J/000558

2021/05/21

Modificação de 

sede

JX NIPPON MINING & 

METALS CORPORATION

10-4, Toranomon 2-chome, Minato-ku, 

Tokyo Japan

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001696

[22]  Data de pedido : 2020/12/11

[71]  Requerente : 

 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : GELINOTTE, Emmanuel, SOU-

ILLOT, Jonathan



9502     24   2021  6  16 

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : RFID

 Esquema de codificação rotativa para etiquetas RFID.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/12/13  Japão

N.º 2019-225452

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

I/001379 2021/05/20 2021/05/20 PROINDUMAR, S.L.

Jesús Franco Muñoz

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
1 I/157 Angel Playing Cards Co., Ltd.

TJB

CV3-09-0068-CAO 2011/10/24

2 I/110

Seiko Epson Corporation TJB

CV2-10-0019-CRJ 2011/11/17

3 I/455

Masterwork Group Limited TJB

CV3-09-0028-CRJ 2010/01/11

4 I/1388

Universal Entertainment Corporation TJB

CV1-17-0004-CRJ 2017/12/19

1 
2 
3 
4 
1 A Sentença do TJB homologou a desistência do pedido.
2 A Sentença do TJB manteve o despacho da DSEDT segundo o qual o registo de Patente de Invenção deixa de produzir efeitos.
3 A Sentença do TJB revogou o despacho da DSEDT que recusou o pedido de registo de Patente de Invenção.
4 A Sentença do TJB manteve o despacho da DSEDT que recusou o pedido de registo de Patente de Invenção.
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實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000282

[22]  Data de pedido : 2020/01/20

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

1021

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : F03B7/00

[54]  Título : 

 Um novo tipo de dispositivo rotativo de roda de água.

[57]  Resumo : 

撑

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/12/05  China

N.º 201922150041.X

[21]  N.º : U/000319

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 氹

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : E04G1/15

[54]  Título : 

 Plataforma oca de trabalho de longa extensão.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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更正

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo 

N.º

Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/178066 2021 4 7 14

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 14, II 

Série, de 7 de Abril de 2021)

...gestão e optimização da limpeza 

e sanitização para as indústrias de 

serviços alimentares e de alojamento.

...gestão e optimização da limpeza 

e sanitização para as indústrias de 

serviços alimentares e de alojamento, 

s e r v i ç o s d e i n f o r m a ç ã o s o b re 

segurança alimentar, nomeadamente 

prestação de informações sobre 

higiene alimentar.

N/178332

N/178338

2021 4 21 16

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 21 de Abril de 2021)

...... ......

N/178334

N/178340

2021 4 21 16

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 21 de Abril de 2021)

...... ......

N/180280 2021 5 5 18

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 18, II 

Série, de 5 de Maio de 2021)

Produtos farmacêuticos; ...; pensos 

para feridas.

Produtos farmacêuticos; ...; pensos 

para feridas; seringas para injecções 

(i n c l u i n d o i n j e ç õ e s d e á c i d o 

hialurónico para lábios, contorno 

facial, cicatrizes e rugas).

J/004522 2021 1 20 3

Inventor (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 20 de Janeiro de 2021)

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 28 de Maio de 2021. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $582,180.00
(Custo desta publicação $ 582 180,00)
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