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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 

Aviso

Protecção de Marca

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/178499

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Loiça de jantar; canecas; vidros na na-

tureza de copos nomeadamente, copos, copos de shot; 

baldes; baldes em lona; garrafas de água vendidas va-

zias.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,397

[210]  N.º : N/178508

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Loiça de jantar; canecas; vidros na na-

tureza de copos nomeadamente, copos, copos de shot; 

baldes; baldes em lona; garrafas de água vendidas va-

zias.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,467

[210]  N.º : N/178517

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

[730]  Requerente : BFD, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Loiça de jantar; canecas; vidros na na-

tureza de copos nomeadamente, copos, copos de shot; 
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baldes; baldes em lona; garrafas de água vendidas va-

zias.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/071,513

[210]  N.º : N/178696

[220]  Data de pedido : 2021/01/27

[730]  Requerente : Merrill J. Fernando & Sons (PVT) 

LTD

  Endereço : No.111, Negombo Road, Peliyagoda, 

Sri Lanka

  Nacionalidade :  Cingalesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180479

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

[730]  Requerente : Iron Mountain Incorporated

  Endereço : One Federal Street, Boston, Massa-

chusetts 02110, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de recuperação de fax para 

registos comerciais e outros registos (serviços de trans-

missão de fax); relocalização de documentos sob a for-

ma de transmissão electrónica de dados e documentos, 

nomeadamente, registos de negócios e outros registos, 

através de terminais informáticos; fornecimento de 

serviços de correio electrónico (email) seguros, nome-

adamente, fornecimento de transmissão electrónica de 

correio electrónico (email) seguro.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/192,175

[210]  N.º : N/180490

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

[730]  Requerente : 

 AMSTEL BROUWERIJ B.V.

  Endereço : Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 

ZD Amsterdam, Holanda

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas e cervejas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

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

N.º 51065542

[210]  N.º : N/180519

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

[730]  Requerente : UKG Inc.

  Endereço : 2000 Ultimate Way, Weston, Florida 

33326, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : concepção e desenvolvimento de termi-

nal de entrada de dados de segurança com hardware e 

software de reconhecimento facial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181026

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

[730]  Requerente : The Digital Candle Company, 

LLC

  Endereço : 263 NE 61st Street, Miami, Florida, 

United States 33137

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para perfumar o am-

biente, nomeadamente fragrâncias para o ambiente, 

preparações para perfumar ou aromatizar o ambiente, 
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nomeadamente óleos essenciais para perfumar o am-

biente.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/12  Estados Unidos 

da América N.º 90/460,597

[210]  N.º : N/181027

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

[730]  Requerente : The Digital Candle Company, 

LLC

  Endereço : 263 NE 61st Street, Miami, Florida, 

United States 33137

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas, velas, especificamente, velas na 

forma de pessoas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181188

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

[730]  Requerente : Paula’s Choice, LLC

  Endereço : 705 5th Avenue South, Suite 200, Se-

attle, Washington 98104, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais e de entreteni-

mento, nomeadamente, programas, vídeos não descar-

regáveis, e tutoriais online apresentando informação 

sobre cuidados da pele, beleza cosméticos e bem-estar; 

jornais on-line, nomeadamente, blogues apresentando 

informação, vídeos não-descarregáveis e tutoriais onli-

ne nas áreas de cuidados da pele, beleza, cosméticos, e 

bem-estar; fornecimento de artigos não-descarregáveis 

nas áreas de beleza, produtos de beleza, cosméticos, e 

cuidados de pele (para fins educativos e de entreteni-

mentos).

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/241,975

[210]  N.º : N/181289

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

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

alth Limited

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

re, SL1 3UH, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

queamento e outras substâncias para uso em lavan-

daria e lava-louças; preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar; cremes depilatórios; loções 

depilatórias; bandas de cera para depilação; sabões 

para avivamento de material têxtil; detergentes; sa-

bonetes; goma de amido para lavandaria; anil para 

lavandaria; preparações para lavandaria; preparações 

para limpeza de alcatifas; champôs; amaciadores para 

tecidos, aditivos de lavandaria; preparações para re-

moção de gordura (preparações para desengordurar); 

preparações de l impeza; desodorizantes para uso 

pessoal; loções para o cabelo; dentífricos; pastas de 

dentes; esfoliantes; preparações depilatórias; ceras 

depilatórias; inibidores de crescimento de pêlos (cos-

méticos); preparações para polimento para a cozinha 

e artigos de vidro; preparações para limpar, polir, de-

sengordurar e abrasivas; preparações descalcificantes 

e desincrustantes para uso doméstico; preparações 

para limpeza de fornos; preparações para limpeza de 

fogões; agentes de enxaguar para máquinas de lavar 

louça; preparações para a lavagem de louça; sais para 

uso em máquinas de lavar louça; produtos de limpeza, 

purificação e desodorização para máquinas de lavar 

louça; preparações tira-nódoas; preparações para lim-

peza de vidro e metal; preparações para limpeza de ja-

nelas; preparações antiestáticas (para fins domésticos); 

preparações para limpeza de canos de escoamento 

e pias; detergentes com propriedades desinfectantes 

(sem ser para fábrico ou médico); perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, produtos não medicinais para 

cuidados do corpo e da pele, unguentos, cremes, géis, 

loções, óleos, bálsamos, pós e sprays para usos no 

corpo e na pele; substâncias de preparações para bran-

quear, emolientes, óleos essenciais, bálsamo para pre-

parações de toilette e de cuidados da pele; substâncias 

de preparações para branquear, gel de aloe vera, pre-

parações de colagénio, ácidos hialurónico, peróxido de 

hidrogénio, óleos minerais e óleos (tudo para fim cos-
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méticos) para preparações de toilette e de cuidados da 

pele; aditivos de preparações para branquear e tintas 

cosméticas para preparações de toilette e de cuidados 

da pele; elixires para a lavagem da boca e preparações 

para higiene dentária (cosméticas); produtos para a 

limpeza de dentaduras; fragrâncias para perfumar o 

ambiente; potpourri, óleos essenciais, sprays aromáti-

cos para interiores; panos, toalhetes, lenços e esponjas 

impregnados com preparações de limpeza, produtos 

de polir, detergentes para limpeza; produtos para cui-

dados do corpo e da beleza; produtos para cuidados, 

limpeza e embelezamento da pele sob a forma de cre-

mes, géis e loções; emolientes; hidratantes para a pele; 

cremes anti-envelhecimento; preparações cosméticas e 

de beleza; cremes, loções, espumas e géis hidratantes; 

preparações para limpar a pele; preparações de bran-

queamento, tudo para uso pessoal; preparações de 

lavandaria para máquinas de limpeza a seco; produtos 

descalcificantes e desincrustantes para fins domésticos; 

aditivos de limpeza, evitando a acumulação de calcá-

rio na máquina de lavar loiça e nas loiças e artigos de 

vidro e para aumentar a potência de detergente para 

a louça; preparações de limpeza para vitrocerâmica e 

superfícies de cozinha; preparações de limpeza com 

propriedades desinfectantes, removedores de calcário, 

removedores de ferrugem, produtos descalcificantes 

e desincrustantes para uso doméstico; preparações de 

limpeza que evitam a formação de manchas e calcário; 

preparações, incluindo cremes, géis e espumas, para 

usar antes, durante e depois de barbear ou depilação; 

lenços pré-humedecidos para depilatórios (cosméti-

cos); toalhetes e compressas impregnadas para cuida-

dos da pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  Jamaica

N.º 81747

[210]  N.º : N/181295

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181524

[220]  Data de pedido : 2021/04/14

[730]  Requerente : CHAMPAGNE DE TELMONT

  Endereço : 1 avenue de Champagne, 51 480 Da-

mery, Franca

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, com exceção das 

cervejas; vinhos de origem francesa, nomeadamente 

champanhe.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/26  França

N.º 204695251

[210]  N.º : N/181645

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181764

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

[730]  Requerente : KLAPP Group GmbH

  Endereço : Klapp Allee 1-5, 37235 Hessisch Li-

chtenau, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/181829

[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 : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181830

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho e por gros-

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa; 

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181832

[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 : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181833

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho e por gros-

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa; 

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181967

[220]  Data de pedido : 2021/04/26
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[730]  Requerente : ( )

 FAIRFIELD LINE (HONG KONG) COMPANY LI-

MITED

  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 : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/181969

[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 : 35

[511]  Serviços : 

/

/

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/25  Su íç a

N.º 16818/2020

[210]  N.º : N/181971

[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 : 35

[511]  Serviços : 

/

/

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/11/25  Su íç a

N.º 16822/2020

[210]  N.º : N/181972

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

[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 pré-cancerosas e cancerosas da 

pele derivadas de queratinócitos.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Vermelho (pantone 2034); 

azul (pantone 295); verde menta (pantone 566); ama-

relo (pantone 1205).

[210]  N.º : N/181973

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

[730]  Requerente : Almirall, S.A.

  Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Bar-

celona, Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Material impresso, designadamente 

brochuras, revistas, manuais de instruções e relatórios 

no domínio de doenças e distúrbios dermatológicos e 

do uso de dispositivos médicos para o tratamento de 

doenças e distúrbios dermatológicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho (pantone 2034); 

azul (pantone 295); verde menta (pantone 566); ama-

relo (pantone 1205).

[210]  N.º : N/181975

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

[730]  Requerente : Almirall, S.A.

  Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Bar-

celona, Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação e desenvolvi-

mento farmacêutico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho (pantone 2034); 

azul (pantone 295); verde menta (pantone 566); ama-

relo (pantone 1205).

[210]  N.º : N/181976

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

[730]  Requerente : Almirall, S.A.

  Endereço : Ronda General Mitre, 151, 08022 Bar-

celona, Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Prestação de informações médicas; 

aconselhamento em saúde; serviços de telemedicina.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho (pantone 2034); 

azul (pantone 295); verde menta (pantone 566); ama-

relo (pantone 1205).

[210]  N.º : N/182149

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

1504

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182150

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

1504

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182251

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

 Avalon Steritech Limited

  Endereço : 138

2 15 1511-13 &15

 Units 1511-1513 & 15, 15/F., Tower 2, Grand Central 

Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/522,663

[210]  N.º : N/182252

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

[730]  Requerente : 

 Avalon Steritech Limited

  Endereço : 138

2 15 1511-13 &15

 Units 1511-1513 & 15, 15/F., Tower 2, Grand Central 

Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/522,663

[210]  N.º : N/182253

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

[730]  Requerente : 

 Avalon Steritech Limited

  Endereço : 138

2 15 1511-13 &15

 Units 1511-1513 & 15, 15/F., Tower 2, Grand Central 

Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, New 

Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/10  Estados Unidos 

da América N.º 90/522,663

[210]  N.º : N/182447

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

[730]  Requerente : 

 CHEANG MAN I

  Endereço : Rua da Ribeira do Patane 181, Edf 

Nga San 8 Andar-K Macau SAR, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182461

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

[730]  Requerente : 

 NINA HE

  Endereço : 18

42 2

 No. 2, 42nd Floor, No. 18 Songshan South Road, Nan-

ming District, Guiyang City, Guizhou Province, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182462

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

[730]  Requerente : 

 NINA HE

  Endereço : 18

42 2

 No. 2, 42nd Floor, No. 18 Songshan South Road, Nan-

ming District, Guiyang City, Guizhou Province , Chi-

na

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182472

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

[730]  Requerente : Aventisub LLC

  Endereço : 55 Corporate Drive, Bridgewater, New 

Jersey 08807, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182473

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

[730]  Requerente : Aventisub LLC

  Endereço : 55 Corporate Drive, Bridgewater, New 

Jersey 08807, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182525

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

[730]  Requerente : MY SCENT PTE. LTD

  Endereço : 77 Duxton Road 089536 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/01  Hong Kong, 

China N.º 305583079

[210]  N.º : N/182527

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

[730]  Requerente : Gulf Western Premium Quality 

Lubricating Oils (Manufacturing) Pty Ltd

  Endereço : 92 Links Road ST Marys, NSW, 2760, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Fluídos de transmissão; produtos quí-

micos para utilização na indústria, particularmente 

aditivos para lubrificantes, massas lubrificantes, óleos 

industriais, óleos para motores, óleos para engrena-

gens, óleos para compressores e óleos hidráulicos, to-

dos estes aditivos com propriedades químicas e físicas; 

aditivos químicos para a gasolina, particularmente 

para a gasolina e combustível diesel; aditivos químicos 

para líquidos de radiadores de motores; soluções anti-

-congelantes para utilização como aditivos para líqui-

dos de radiadores de motores e para água em dispo-

sitivos de lavagem de pára-brisas; preparações para a 
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degelo; fluídos para travões, fluídos hidráulicos, fluídos 

de direcção assistida, fluídos de transmissão de tracto-

res, fluídos de suspensão; agentes de arrefecimento de 

motores.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/23  Austrália

N.º 2165569

[210]  N.º : N/182528

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

[730]  Requerente : Gulf Western Premium Quality 

Lubricating Oils (Manufacturing) Pty Ltd

  Endereço : 92 Links Road ST Marys, NSW, 2760, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

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

cantes; combustíveis, incluindo óleos de motor; adi-

tivos, não químicos, para combustíveis de motores; 

gases combustíveis; petróleo; combustíveis, incluindo 

álcool para motores; iluminantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/23  Austrália

N.º 2165569

[210]  N.º : N/182575

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

[730]  Requerente : Aventisub LLC

  Endereço : 55 Corporate Drive, Bridgewater, New 

Jersey 08807, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; suplementos 

nutricionais; suplementos alimentares para uso medi-

cinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182576

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

[730]  Requerente : Aventisub LLC

  Endereço : 55 Corporate Drive, Bridgewater, New 

Jersey 08807, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; suplementos 

nutricionais; suplementos alimentares para uso medi-

cinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182662

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

[730]  Requerente : PEILAI CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : Flat/Rm A, 12/F Kiu Fu Comm Bldg, 

300 Lockhart Rd, Wan Chai, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos; som-

bras para os olhos; lápis para os olhos; batons para os 

lábios; máscaras de beleza para fins cosméticos; águas 

de limpeza; espumas de limpeza da pele; papel abrasi-

vo (cosméticos); loções para o banho; bolas de algodão 

para uso cosmético; sabonetes; dentífricos; pacotes de 

máscaras faciais para fins cosméticos; preparações 

para dar brilho (para fins de polimento); pó sólido 

para caixas de pó-de-arroz [cosméticos]; preparações 

não medicinais para o cuidado dos lábios; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; águas aromáti-

cas (cosméticos); preparações de protecção solar (cos-

méticos); preparações para depois da exposição ao sol 

(cosméticos); aditivos para cosméticos e produtos para 

o cuidado dos cabelos; preparações abrasivas para fins 

cosméticos; óleos faciais (cosméticos); cosméticos para 

o cuidado da beleza; cosméticos para o cuidado do 

corpo e da beleza; cosméticos e preparações cosméti-

cas para o corpo; produtos brilhantes entubados para 

uso como cosméticos; produtos para lavagem (cosméti-

cos); discos de limpeza impregnados com cosméticos; 

preparações de limpeza e cosméticas para animais 

(não medicados); produtos para dar cor a cosméticos 
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(colors for cosmetics); produtos cosméticos com cores 

(colour cosmetics); cosméticos coloridos para dar cor 

aos olhos, rosto e corpo; produtos cosméticos e de hi-

giene pessoal (não medicinais) para o cuidado e limpe-

za da pele e do cabelo; preparações cosméticas, de be-

leza e de higiene pessoal (não medicinais); cosméticos 

para uso animal; cosméticos para o corpo; cosméticos 

para as maçãs do rosto; cosméticos para crianças; cos-

méticos para as sobrancelhas; cosméticos para as pes-

tanas; cosméticos para o rosto; cosméticos para os pés; 

cosméticos para o cabelo; cosméticos para as mãos; 

cosméticos para os membros (do corpo); cosméticos 

para os lábios; cosméticos para maquilhagem; cosméti-

cos para animais não domésticos; cosméticos para uso 

pessoal; cosméticos para proteger a pele de queimadu-

ras solares; cosméticos para o cuidado da pele; cosmé-

ticos para fins de emagrecimento; cosméticos para 

bronzeamento; cosméticos para o tratamento da pele 

seca; cosméticos para o uso na reparação de estrias na 

pele; cosméticos para uso no tratamento de rugas na 

pele; cosméticos em forma de gel; cosmético em forma 

de loções; cosméticos em forma de óleos; cosméticos 

em forma de pós; preparações cosméticas para banho; 

preparações cosméticas para as pestanas; preparações 

cosméticas para o cuidado dos cabelos; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; preparações cos-

méticas para fins de emagrecimento; preparações cos-

méticas com efeitos de emagrecimento; cosméticos 

vendidos em forma de estojos; bolas de algodão para 

uso em remover cosméticos; cremes base de maquilha-

gem (para cosméticos); cosméticos decorativos; panos 

de banho descartáveis impregnados com preparações 

cosméticas; cosméticos para as sobrancelhas vendidos 

em caixas; cosméticos para os olhos; cosméticos e pre-

parações para as sobrancelhas; toalhetes faciais im-

pregnados com cosméticos; brilhos em forma de spray 

para uso como cosméticos; fragâncias (cosméticos); 

cosméticos para o cabelo; discos de limpeza impregna-

dos com loções cosméticas; cosméticos líquidos; toa-

lhetes removedores de maquilhagem impregnados com 

loções cosméticos; máscaras para os olhos (cosméti-

cos); bases para os lábios (cosméticos); produtos de 

maquilhagem e cosméticos; cosméticos para homens; 

produtos hidratantes para a pele (cosméticos); mousses 

(cosméticos); verniz base para unhas (cosméticos); cos-

méticos para unhas; decorações para unhas (cosméti-

cos); endurecedores para unhas (cosméticos); bases 

para as unhas (cosméticos); cremes nocturnos (cosmé-

ticos); cosméticos não medicinais; cremes hidratantes 

(cosméticos); óleos para os seios (cosméticos); toalhas 

de mão em papel impregnadas com loções cosméticas; 

toalhetes de papel para uso higiénico impregnadas 

com loções cosméticas; remendos para adornos pesso-

ais sendo cosméticos; pérolas de creme (cosméticos); 

artigos de perfumaria para uso em cosmética; extrac-

tos de plantas e ervas vendidos como componentes de 

cosméticos; recargas para caixas de pó de arroz (cos-

méticos); caixas de pó de arroz (cosméticos); cosméti-

cos aromatizados; produtos refrescantes para a pele 

(cosméticos); loções leitosas para a pele (cosméticos); 

preparações de emagrecimento (cosméticos); protecto-

res solares (cosméticos); preparações para proteção 

solar para homens e mulheres (cosméticos); óleos 

bronzeadores (cosméticos); tatuagens temporárias 

para uso como cosméticos; toalhetes impregnados com 

óleos cosméticos; cremes tonificadores (cosméticos); 

cremes hidratantes de rápida absorção para uso cos-

mético; sombras para as pálpebras; pincéis para blush; 

lápis de cores para uso cosmético; lápis cosméticos 

para os olhos; lápis cosméticos; lápis delineadores para 

os olhos; lápis de maquilhagem para os olhos; lápis 

para sobrancelhas; lápis delineadores para os lábios; 

lápis de contorno para os lábios; lápis para fins cosmé-

ticos; blocos de papel de lixar para afiar lápis de dese-

nho (cosméticos); batons protectores solares (não me-

dicinais); batons para prevenir lábios gretados (não 

medicinais); batons para os lábios; adstringentes para 

fins cosméticos, máscaras faciais e de beleza, loções, 

cremes, preparações para remoção de maquilhagem; 

máscaras de beleza; máscaras de beleza ou pacotes de 

máscaras de beleza impregnados com óleos essenciais 

ou ingredientes para a resolução de insónia; máscaras 

corporais de lama preta; máscaras corporais; cremes 

para máscaras corporais; loções para máscaras corpo-

rais; pós para máscaras corporais; máscaras para hi-

dratação dos seios; máscaras corporais de argila; más-

caras de limpeza para o rosto; máscara de limpeza 

(cosméticos); máscaras de colagénio para os olhos; 

máscara de tratamento cosmético dos olhos; máscaras 

cosméticas faciais; máscaras cosméticas para uso pes-

soal; máscaras cremosas para fins cosméticos; másca-

ras de limpeza facial; máscaras de condicionamento 

capilar; máscaras de gel para os olhos; máscaras de be-

leza à base de ervas; máscaras para cuidados do corpo 

e rosto; máscaras de beleza hidrantes; máscaras cos-

méticas hidrantes relaxantes; máscaras cosméticas de 

lama; máscaras cosméticas de argila natural para a 

pele; máscaras cosméticas para limpeza dos porros da 

pele; máscaras hidratantes para a pele; máscaras cos-

méticas de argila para branquear a pele; máscaras para 



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12897

branquear a pele (contendo extractos de caviar); más-

caras cosméticas de lama para cuidados do corpo; 

máscaras cosméticas para branquear a pele; aditivos 

de beleza para água do banho; água de colognia; águas 

de toilette; cremes para remoção de nódoas e manchas 

de água nas superfícies exteriores dos veículos; águas 

florais destiladas para o cuidado da pele humana; per-

fumes de flores em forma de óleos e águas aromatiza-

das; água de javel; água de alfazema; água micelar; 

pulverizadores de água mineral para fins cosméticos; 

pulverizadores à base de água mineral para uso facial 

para uso cosmético; água perfumada; água de toilette 

aromatizada; preparações para o cuidado da pele à 

base da água do mar para a renovação da pele; águas 

tonificantes para a pele (cosméticos); cotonetes de al-

godão impregnados de água para uso pessoal e cosmé-

tico; sabão para utilização sem água; champôs secos; 

protectores solares à prova de água; protetores solares 

resistentes à água; espumas aromáticas de limpeza 

para o banho; espumas de limpeza para duche e ba-

nho; óleos, géis, cremes e espumas de banho e de du-

che; espumas de limpeza para o rosto e para o cuidado 

da pele do corpo; espumas cosméticas contendo pro-

tectores solares; espumas de limpeza cosméticas; espu-

mas de limpeza cremosas; espumas de limpeza para o 

rosto; espumas de limpeza para o corpo; espumas de 

limpeza para uso no banho; espumas para de fixação 

do cabelo (cosméticos); espumas de limpeza para re-

moção de maquilhagem; espumas de barbear; espumas 

de limpeza para a pele; espumas para banho para 

branquear a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182663

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

[730]  Requerente : PEILAI CORPORATION LI-

MITED

  Endereço : Flat/Rm A, 12/F Kiu Fu Comm Bldg, 

300 Lockhart Rd, Wan Chai, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade em áreas de 

promoção e retalho de cosméticos, artigos de perfu-

maria, artigos higiénicos, vestuário, artigos de joalha-

ria, brinquedos, vídeos, cassetes e discos compactos; 

serviços de publ icidade em áreas de promoção e 

vendas de cosméticos, artigos de perfumaria, artigos 

higiénicos, vestuário, artigos de joalharia, artigos para 

oferta (presentes), brinquedos, vídeos, cassetes e CDs; 

distribuição, vendas a grosso e retalho de cosméticos, 

preparações de maquilhagem, preparações cosméticas 

para fins de emagrecimento, cremes hidratantes, leites 

de limpeza e cremes, preparações cosméticas para a 

pele, cremes para branquear a pele, óleos essenciais 

para a pele, máscaras faciais, exfoliantes faciais, bases 

de maquilhagem, preparações para remoção de maqui-

lhagem, preparações dermatológicas não medicinais, 

óleos para banho e espumas para banho; distribuição, 

vendas a grosso e retalho de artigos cosméticos, pre-

parações para o cuidado da pele, preparações de ema-

grecimento, preparações farmacêuticas, suplementos 

nutricionais, ervas medicinais, vinho medicinal, ali-

mentos saudáveis, chifres de veado, extractos de chi-

fres de veado, ginseng, animais vivos, frutas frascas, 

carne, aves, frutas e vegetais cozinhados, ovos, leite e 

produtos de leite, chá, confeitos, água mineral, bebidas 

não alcoólicas, vinhos e bebidas espirituosas; servi-

ços de compras na internet e electrónicas e serviços 

retalhistas relacionados com cosméticos; serviços de 

venda por correspondência apresentando preparações 

de limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, prepara-

ções para o cuidado da pele, sabonetes, cosméticos, 

artigos de perfumaria, fragâncias, artigos de higiene, 

champôs, loções, dentífricos, produtos para o cuidado 

da saúde, vestuário e acessórios de moda; serviços de 

retalho online e serviços de lojas de vendas relaciona-

das com chá, café, rebuçados, biscoitos, suplementos 

nutricionais, preparações de limpeza, artigos cosméti-

cos e conjuntos de chá (sem ser em metais preciosos); 

serviços retalhistas relacionadas com cosméticos e 

vestuário; publicidade relacionada com salões de be-

leza; gestão comercial de departamentos comerciais, 

centros comerciais, e pontos de venda a retalho e por 

grosso; serviços de compras electrónicas e na internet 

e serviços retalhistas relacionadas com cosméticos, 

óculos, artigos de joalharia, metais preciosos, cou-

ro e vestuário; compras domésticas feitas através de 

uma rede global de computador; serviços de compras 

na Internet; produção de programas de televendas; 

serviços de promoção e gestão de centros comerciais; 

exploração comercial de centros comerciais para ter-

ceiros; administração relacionada com distribuição 

de vendas e marketing; serviços de publicidade e ma-

rketing interactivos; publicidade via rádio, televisão 
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e internet; pesquisa de marketing; relações públicas; 

promoção de vendas; aluguer de material publicitário; 

distribuição de material publicitário; pesquisa comer-

cial e de marketing; condução de análises comerciais 

de inquéritos de investigação de marketing; criação de 

perfil de consumidor para fins comerciais ou de ma-

rketing; coordenação de estratégias de marketing para 

terceiros; serviços de marketing directo; disseminação 

de materiais de marketing; serviços de marketing; ser-

viços de marketing relacionado com edição de softwa-

re; serviços de marketing para terceiros; provisão de 

informação comercial; assistência e aconselhamento 

relacionado com marketing e promoção de vendas de 

produtos; marketing direcionado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182672

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI DONGYONG TRADING CO.

  Endere ç o : 947 1

A2295

 A2295, 1 Building, No.947 Jingle Rd. Baoshan Dist, 

Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182673

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI DONGYONG TRADING CO.

  Endere ç o : 947 1

A2295

 A2295, 1 Building, No.947 Jingle Rd. Baoshan Dist, 

Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182674

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI DONGYONG TRADING CO.

  Endere ç o : 947 1

A2295

 A2295, 1 Building, No.947 Jingle Rd. Baoshan Dist, 

Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182762

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

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182764

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

[730]  Requerente : LABORATOIRES FILL-MED 

MANUFACTURING

  Endereço : 18 Boulevard Paepsem, 1070, Ander-

lecht, Belgium
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  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182766

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

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182767

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

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182769

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

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182770

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

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182771

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

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182773

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

[730]  Requerente : Laboratoires Fill-Med

  Endereço : 2-4 rue de Lisbonne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182780

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

[730]  Requerente : Globe-Trotter Group Limited

  Endereço : The Factory, Bingley Road, Hoddes-

don, Hertfordshire, EN11 0NX, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

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

pastas de documentos; estojos de documentos; mo-

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

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

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

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

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

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

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

ções para malas de mão; armações para bolsas (malas 

de mão); guarda-chuvas; estojos para maquilhagem 

vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/11/23  Reino Unido

N.º UK00003559340

[210]  N.º : N/182977

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 4 10

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182984

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

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182987

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabonetes; per-

fumaria; óleos essenciais; preparações para os cuida-

dos do corpo e da beleza; dentífricos; desodorizantes 

pessoais; perfumes; água-de-colónia; água-de-per-

fume; água-de-toilette; preparações cosméticas para 

depois de barbear; champôs; cosméticos; produtos de 

maquilhagem; sombras para os olhos; mascara para 

pestanas; maquilhagem para os olhos; batons; brilhos 

para os lábios; bálsamos para os lábios não medicinais; 

lápis para delinear os lábios; maquilhagem; pós cosmé-

ticos para o rosto; blushes; pós compactos para maqui-

lhagem; produtos de limpeza cosméticos; preparações 

para remoção da maquilhagem; produtos cosméticos 

para os cuidados da pele; cremes para a pele; loções 

para uso cosmético; máscaras cosméticas; loções para 

o corpo; óleos corporais; gel para o corpo para uso 

cosmético; preparações esfoliantes corporais e faciais; 

preparações para barbear; preparações cosméticas 

para os cuidados depois de barbear; loções para depois 

de barbear; preparações não medicinais para o banho; 



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12901

cristais (cosméticos) para o banho; espumas para o ba-

nho; géis de banho; óleos de massagem; vernizes para 

as unhas; preparações cosméticas para os cuidados das 

unhas; preparações cosméticas para protecção solar; 

protectores solares de ecrã total; pomadas para calça-

do.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182988

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas manuais; cutelaria; garfos 

e colheres; navalhas; talheres; talheres de mesa; talhe-

res para salada; talheres de servir; facas; talheres de 

prata [facas, garfos e colheres].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182989

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de 

controlo (supervisão), de salvamento e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para a condução, comutação, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

electricidade; aparelhos para o registo, a transmissão 

ou a reprodução do som ou das imagens; suportes mag-

néticos de dados, discos de gravação; mecanismos para 

aparelhos operados por moedas; caixas registadoras; 

máquinas de calcular; equipamento de processamento 

de dados; computadores; extintores de incêndio; ócu-

los, armações para óculos, hastes para óculos, lentes 

para óculos, lentes ópticas, óculos de sol, óculos de 

protecção para desporto, óculos de protecção contra 

acidentes, acessórios para óculos, estojos para ócu-

los, estojos, estojos de couro e bolsas de couro feitos 

sob medida para equipamentos de processamento de 

dados, especialmente para telefones móveis, computa-

dores portáteis (notebooks) / computadores portáteis 

(laptops), telefones inteligentes; binóculos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182990

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e pro-

dutos nestas matérias ou em plaqué; jóias; artigos de 

joalharia; pedras preciosas; relógios; instrumentos ho-

rológicos; joalharia da moda; pulseiras para relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182991

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-

-chuva; chapéus-de-sol; bengalas; chicotes; arreios; 
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selaria; sacos, malas de mão, sacos de viagem, mochi-

las escolares, sacolas, mochilas, estojos de toucador 

não equipados, porta-moedas, carteiras, pastas para 

documentos, estojos para chaves, estojos para cosméti-

cos, vazios, porta-cartões, estojos de couro, estojos de 

couro com fechos de correr, bolsas para usar à cintura, 

bolsas de trazer à cintura, pastas (artigos de couro), 

conjuntos de viagem (artigos de couro), não incluídos 

em outras classes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182992

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; espelhos; molduras; mol-

duras, almofadas, almofadas decorativas, travessei-

ros, almofadas para assentos, cabides para vestuário, 

porta-revistas, prateleiras para vestuário [mobiliário], 

cestos (não metálicos), móveis e artigos de decoração 

para o lar de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chi-

fre, osso, marfim, barbas de baleia, concha, âmbar, 

pérola, espuma-do-mar e seus sucedâneos, ou em 

matérias plásticas; braçadeiras para cortinas, não em 

matérias têxteis; tampas de garrafas não metálicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182997

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de retalhistas, grossistas, ser-

viços retalhistas, grossistas em linha ou serviços de 

encomenda postal por catálogo em relação a vestuário, 

roupas, acessórios de moda, cintos, calçado, chapela-

ria, cosméticos, produtos de cuidados pessoais, pro-

dutos de beleza, perfumaria, óleos essenciais, óculos, 

peças para óculos, armações de óculos, óculos de sol, 

acessórios para óculos e óculos de sol, estojos de ócu-

los, couro e imitações de couro e artigos nestas maté-

rias, sacos, malas de mão, malas de viagem, bagagem, 

mochilas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, porta-

-moedas, carteiras, porta-chaves, estojos para cosmé-

ticos, estojos de couro, relógios e instrumentos horo-

lógicos, pulseiras para relógio, joalharia, joalharia da 

moda, jóias, mobiliário e artigos decorativos, móveis, 

espelhos, molduras, molduras para quadros, almofa-

das, almofadas decorativas, travesseiros, braçadeiras 

para cortinas, tampas de garrafa, têxteis e produtos 

têxteis, cobertores, lençóis, lençóis ajustados, toalhas 

turcas, toalhas, colchas, colchas (edredons), roupa de 

mesa, toalhas de mesa, individuais de mesa, toalhas 

de centro de mesa, tecidos para toalhas de mesa, guar-

danapos de pano, têxteis de cozinha, panos de louça, 

têxteis para o lar, cortinas de chuveiro em tecido ou 

folhas plásticas, suportes para cortinas, suportes para 

cortinas de materiais têxteis, cutelaria, talheres para 

salada, talheres de mesa, garfos, colheres, facas, ta-

lheres de prata [facas, garfos e colheres], utensílios de 

cozinha e domésticos, pentes, esponjas, escovas (ex-

cepto pincéis), vidraria, porcelana, grés, utensílios de 

mesa, carpetes, tapetes para entrada, esteiras, tapetes 

de banho, tapetes, revestimentos de pavimentos, papel 

de parede, papel e cartão, material impresso, material 

para encadernação, fotografias [impressas], artigos de 

papelaria, artigos de escritório, excepto móveis, ade-

sivos para papelaria ou para uso doméstico, materiais 

para artistas, materiais de desenho, pincéis, materiais 

de ensino [excepto aparelhos], folhas e sacos de plás-

tico para fins de embalagem e uso em embalagem, 

clichés [algarismos e letras], blocos de impressão, fios 

e linhas para uso têxtil, rendas e bordados, fitas e cor-

dões, botões, ganchos e ilhós, agulhas, flores artificiais, 

artigos decorativos para o cabelo, cabelo sintético.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183027

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

[730]  Requerente : Dyax Corp.

  Endereço : 300 Shire Way, Lexington, Massachu-

setts 02421, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento do angioedema hereditário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183068

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 411-417 21

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183069

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SIU HANG

  Endereço : 411-417 21

M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183098

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183107

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

[730]  Requerente : Palmerston Limited

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

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; fornecimento de 

acesso e aluguer de tempo de acesso a redes de teleco-

municações; serviços de acesso de telecomunicações; 

fornecimento de serviços de comutação central para 

redes de comunicações electrónicas; serviços de trans-

missão electrónica e de telecomunicações; transferên-

cia, transmissão e / ou recepção de dados, documentos 

de dados, mensagens, imagens, sons, vozes, texto, 

áudio, vídeo, comunicações electrónicas e dados e 

informações por meio electrónico, computador, cabo, 

rádio, correio electrónico, satélite de comunicações, 

link de micro-ondas, meios terrestres, cabo, sistema 
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sem fios ou ligação por fios (wirelink) ou outros meios 

de comunicação; transmissão de documentos informa-

tizados; fornecimento de ligação de telecomunicações 

à internet ou à bases de dados; fornecimento de acesso 

online de telecomunicações e ligações à internet; for-

necimento de acesso à internet; fornecimento de aces-

so a sites numa rede electrónica de informação; for-

necimento de acesso a várias bases de dados; serviços 

de encaminhamento (gateway) de telecomunicações; 

serviços de rede de telecomunicações; serviços de te-

lecomunicações por satélite; aluguer, contratação (alu-

guer) e leasing de aparelhos, instalações, instrumentos 

e equipamentos de telecomunicações; operação de 

sistemas de telecomunicações; serviços de telecomuni-

cações entre redes informáticas; operação de uma rede 

de telecomunicações; fornecimento de acesso a redes 

informáticas; fornecimento de conexões de telecomu-

nicações a uma rede informática global; fornecimento 

de acesso de telecomunicações à bases de dados e à 

internet; fornecimento de acesso a dados ou documen-

tos armazenados eletronicamente; fornecimento de 

serviços de informação e consultadoria e assessoria 

relacionados com os precedentes; serviços de consulta-

doria e assessoria relacionados com comunicações de 

dados e redes de comunicações; fornecimento de um 

quadro de avisos interactivos online; fornecimento de 

acesso a conteúdos de informações multimédia e ser-

viços multimédia interactivos; serviços de telecomuni-

cações relacionados com a internet; telecomunicação 

de informação (incluindo páginas da web), programas 

informáticos e quaisquer outros dados; serviços de 

provedor de internet; transmissão de informações de 

bases de dados através de redes de telecomunicações; 

transmissão, fornecimento e exibição de informações 

relacionadas com todos os serviços atrás referidos para 

fins comerciais ou domésticos a partir de uma base de 

dados armazenados em computadores; nenhum dos 

serviços atrás referidos relacionado com informações 

de negócios, formação empresarial, redes empresa-

riais, cursos de desenvolvimento profissional, eventos 

de desenvolvimento profissional e definição de normas 

para governação corporativa.

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018465388

[210]  N.º : N/183108

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

[730]  Requerente : Palmerston Limited

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

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Monitorização de sistemas de redes 

(para terceiros); serviços de redes informáticas; servi-

ços de configuração de redes informáticas; desenvol-

vimento de redes informáticas; desenvolvimento e im-

plementação de software informático; programação de 

software informático; aluguer e leasing de software e 

hardware informáticos; consultadoria nos domínios da 

tecnologia de telecomunicações e redes informáticas; 

integração de sistemas e redes informáticas; software 

informático como serviço e serviços de suporte técni-

co de tecnologia da informação; serviços de suporte e 

manutenção de software informático; hospedagem de 

sites da web de terceiros; serviços informáticos, nome-

adamente, serviços de suporte informático, serviços de 

diagnóstico informático, serviços de configuração de 

redes informáticas, serviços de integração de sistemas 

informáticos, serviços de monitorização de sistemas 

informáticos, serviços de redes informáticas, resolu-

ção de problemas em redes informáticas, serviços de 

segurança informática; serviços de provedor de hos-

pedagem em nuvem; serviços informáticos fornecidos 

online a partir da internet; todos os serviços atrás 

referidos relacionados com a exploração de redes de 

telecomunicações; nenhum dos serviços atrás referidos 

relacionado com informações de negócios, formação 

empresarial, redes empresariais, cursos de desenvolvi-

mento profissional, eventos de desenvolvimento profis-

sional e definição de normas para governação corpora-

tiva.

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018465388

[210]  N.º : N/183112

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

[730]  Requerente : Palmerston Limited

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

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; fornecimento de 

acesso e aluguer de tempo de acesso a redes de teleco-

municações; serviços de acesso de telecomunicações; 

fornecimento de serviços de comutação central para 

redes de comunicações electrónicas; serviços de trans-

missão electrónica e de telecomunicações; transferên-

cia, transmissão e / ou recepção de dados, documentos 

de dados, mensagens, imagens, sons, vozes, texto, 

áudio, vídeo, comunicações electrónicas e dados e 

informações por meio electrónico, computador, cabo, 

rádio, correio electrónico, satélite de comunicações, 

link de micro-ondas, meios terrestres, cabo, sistema 

sem fios ou ligação por fios (wirelink) ou outros meios 

de comunicação; transmissão de documentos informa-

tizados; fornecimento de ligação de telecomunicações 

à internet ou à bases de dados; fornecimento de acesso 

online de telecomunicações e ligações à internet; for-

necimento de acesso à internet; fornecimento de aces-

so a sites numa rede electrónica de informação; for-

necimento de acesso a várias bases de dados; serviços 

de encaminhamento (gateway) de telecomunicações; 

serviços de rede de telecomunicações; serviços de te-

lecomunicações por satélite; aluguer, contratação (alu-

guer) e leasing de aparelhos, instalações, instrumentos 

e equipamentos de telecomunicações; operação de 

sistemas de telecomunicações; serviços de telecomuni-

cações entre redes informáticas; operação de uma rede 

de telecomunicações; fornecimento de acesso a redes 

informáticas; fornecimento de conexões de telecomu-

nicações a uma rede informática global; fornecimento 

de acesso de telecomunicações à bases de dados e à 

internet; fornecimento de acesso a dados ou documen-

tos armazenados eletronicamente; fornecimento de 

serviços de informação e consultadoria e assessoria 

relacionados com os precedentes; serviços de consulta-

doria e assessoria relacionados com comunicações de 

dados e redes de comunicações; fornecimento de um 

quadro de avisos interactivos online; fornecimento de 

acesso a conteúdos de informações multimédia e ser-

viços multimédia interactivos; serviços de telecomuni-

cações relacionados com a internet; telecomunicação 

de informação (incluindo páginas da web), programas 

informáticos e quaisquer outros dados; serviços de 

provedor de internet; transmissão de informações de 

bases de dados através de redes de telecomunicações; 

transmissão, fornecimento e exibição de informações 

relacionadas com todos os serviços atrás referidos para 

fins comerciais ou domésticos a partir de uma base de 

dados armazenados em computadores; nenhum dos 

serviços atrás referidos relacionado com informações 

de negócios, formação empresarial, redes empresa-

riais, cursos de desenvolvimento profissional, eventos 

de desenvolvimento profissional e definição de normas 

para governação corporativa.

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018465389

[210]  N.º : N/183113

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

[730]  Requerente : Palmerston Limited

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

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Monitorização de sistemas de redes 

(para terceiros); serviços de redes informáticas; servi-

ços de configuração de redes informáticas; desenvol-

vimento de redes informáticas; desenvolvimento e im-

plementação de software informático; programação de 

software informático; aluguer e leasing de software e 

hardware informáticos; consultadoria nos domínios da 

tecnologia de telecomunicações e redes informáticas; 

integração de sistemas e redes informáticas; software 

informático como serviço e serviços de suporte técni-

co de tecnologia da informação; serviços de suporte e 

manutenção de software informático; hospedagem de 

sites da web de terceiros; serviços informáticos, nome-

adamente, serviços de suporte informático, serviços de 

diagnóstico informático, serviços de configuração de 

redes informáticas, serviços de integração de sistemas 

informáticos, serviços de monitorização de sistemas 

informáticos, serviços de redes informáticas, resolu-

ção de problemas em redes informáticas, serviços de 

segurança informática; serviços de provedor de hos-

pedagem em nuvem; serviços informáticos fornecidos 

online a partir da internet; todos os serviços atrás 

referidos relacionados com a exploração de redes de 

telecomunicações; nenhum dos serviços atrás referidos 

relacionado com informações de negócios, formação 

empresarial, redes empresariais, cursos de desenvolvi-

mento profissional, eventos de desenvolvimento profis-

sional e definição de normas para governação corpora-

tiva.
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[540]  Marca : 

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

peia N.º 018465389

[210]  N.º : N/183164

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

[730]  Requerente : 

 N & D SKINCARE COMPANY LIMITED

  Endereço : 34-36

22 2201

 Flat/Rm 2201 22/F, Million Fortune Ind Ctr, 34-36 

Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan NT, 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/183165

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

[730]  Requerente : 

 N & D SKINCARE COMPANY LIMITED

  Endereço : 34-36

22 2201

 Flat/Rm 2201 22/F, Million Fortune Ind Ctr, 34-36 

Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan NT, 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/183224

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 219 AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 871C

 Pantone black C

[210]  N.º : N/183225

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 219 AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 871C

 Pantone black C
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[210]  N.º : N/183239

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

[730]  Requerente : E & E - Empresa de Instalações e 

Engenharia, Lda.

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, 

No.258, Edifício Kin Heng Long Plaza, 21th Andar “L, 

M, N” Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Trabalho de instalação e manutenção 

de equipamento de sistemas eléctricos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor-de-laranja e azul (tal 

como representado na figura).

[210]  N.º : N/183250

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

[730]  Requerente : Harry Winston SA

  Endereço : Chemin du Tourbillon 8, 1228 Plan-

-les-Ouates, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas e pro-

dutos nestas matérias ou em plaqué incluídos nesta 

classe, nomeadamente figurinhas, troféus; bijutaria 

e joalharia, especificamente anéis, brincos para ore-

lhas, botões de punho, pulseiras, berloques, broches 

[joalharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de 

gravata, molas de gravata, cofres para jóias, estojos; 

pedras preciosas, pedras semi-preciosas (pedras finas); 

relojoaria e aparelhos e instrumentos cronométricos, 

nomeadamente cronómetros, cronógrafos, relógios de 

mesa e de parede, relógios de pulso, pulseiras, relógios 

de pêndulo, relógios despertadores e peças e acessó-

rios para os produtos atrás referidos, nomeadamente, 

ponteiros, âncoras, pêndulos, tambores de relógio, 

caixas de relógios [componentes de relógios], bracele-

tes para relógios, visores para relógios, mecanismo de 

relógios, correntes de relógios, movimentos de relojo-

aria, molas para relógios, vidros para relógios, estojos 

ou cofres para relojoaria [apresentação], estojos para 

relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/21  Su íç a

N.º 18313/2020

[210]  N.º : N/183283

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

[730]  Requerente : Glenrinnes Distillery Limited

  Endereço : Glenrinnes Lodge, Glenrinnes, Keith, 

United Kingdom, AB55 4BS

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

bebidas alcoólicas destiladas, não incluindo tequila; 

bebidas espirituosas, não incluindo tequila; gin; vodka; 

whisky; whisky de mistura; whisky de malte; whisky 

com a indicação geográfica de whisky escocês; licores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183284

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

[730]  Requerente : Glenrinnes Distillery Limited

  Endereço : Glenrinnes Lodge, Glenrinnes, Keith, 

United Kingdom, AB55 4BS

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

bebidas alcoólicas destiladas, não incluindo tequila; 

bebidas espirituosas, não incluindo tequila; gin; vodka; 

whisky; whisky de mistura; whisky de malte; whisky 

com a indicação geográfica de whisky escocês; licores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183301

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

[730]  Requerente : MORIIZO SHUZO CO., LTD.

  Endereço : 1337, Ushinesakai, Tarumizu-shi, 

Kagoshima-ken 899-4631 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/26  Japão

N.º 2021-051272

[210]  N.º : N/183305

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

[730]  Requerente : ASC REGENITY LTD

  Endereço : 7 the Old Laundry Alexandre Studios, 

Haydon Way, SW111YF London, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/10  França

N.º 204711100

[210]  N.º : N/183306

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

[730]  Requerente : ASC REGENITY LTD

  Endereço : 7 the Old Laundry Alexandre Studios, 

Haydon Way, SW111YF London, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de ma rca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/10  França

N.º 204711100

[210]  N.º : N/183358

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183382

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

[730]  Requerente : Maestro Suisse Holding (H.K.) 

Limited

  Endereço : 31/F., Tower Two, Times Square, 1 

Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bebida alimentar de malte de choco-

late fortificado; bebidas feitas a partir de chocolate; 

bebidas feitas a partir de ou com base de chocolate; 

refrescos à base de chocolate; refrescos de chocolate; 

preparações para bebidas de chocolate; bebidas de 

chocolate; bebidas à base de chocolate; produtos à 

base de chocolate; preparações para fazer bebidas de 

chocolate; preparação para fazer bebida alimentar de 

malte de chocolate; chocolate; bebidas feitas a partir 

de cacau; bebidas feitas com ou contendo cacau; be-

bidas de cacau; bebidas à base de cacau; preparações 

para fazer bebidas à base de cacau; cacau; extracto 
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de malte para uso alimentar; malte para consumo 

humano; alimentos à base de aveia; snacks à base de 

arroz; snacks à base de cereais; bebidas feitas a partir 

de café; bebidas à base de café; preparações à base de 

café; café; café artificial; bebidas feitas de chá; bebidas 

à base de chá; preparações à base de chá; bebidas de 

chá; bebidas à base de chá; chá; arroz, massa (alimen-

tar) e macarrão; tapioca e sagu; farinhas e preparações 

feitas a partir de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 

gelados, sorvetes e outros gelados comestíveis; açúcar, 

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

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

tros condimentos; gelo (água congelada).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183420

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52397904

[210]  N.º : N/183421

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52422657

[210]  N.º : N/183422

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52395836

[210]  N.º : N/183423

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : DNA RNA

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2020/12/23  China

N.º 52402527
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[210]  N.º : N/183563

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

[730]  Requerente : 

 MA SON NA

  Endereço : 288 M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183591

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

[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 : 2020/12/07  Canadá

N.º 2,068,925

[210]  N.º : N/183592

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

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de programas de fidelidade, 

incentivos e bónus; administração de um programa 

de fidelização de clientes que fornece recompensas 

monetárias e não monetárias para compra, promoção 

e referência para camisetas, peúgas, bolsas de cintura, 

garrafas de água, sacos de transporte, decalcomanias, 

alfinetes e eventos e experiências de sorteios; organi-

zação e condução de programas de recompensas por 

incentivos para promoção da venda de hambúrgueres 

e outros produtos em restaurantes e mercearias e ou-

tros estabelecimentos retalhistas e de alimentos; ad-

ministração comercial de programas de fidelidade do 

consumidor; administração comercial de programas 

de fidelidade do consumidor envolvendo descontos 

ou incentivos; serviços de programas de fidelidade de 

clientes para fins comerciais, promocionais ou publici-

tários; serviços de programas de fidelidade e incentivo 

dos clientes para fins comerciais, promocionais ou 

publicitários; serviços de programas de fidelização, 

desconto e incentivo ao cliente para fins comerciais, 

promocionais ou publicitários; administração de um 

programa de fidelização de clientes que fornece re-

compensas monetárias e não monetárias para compra, 

promoção e referência para vales de oferta; promoção 

de vendas através de programas de fidelidade para os 

clientes; promoção dos bens e serviços de terceiros por 

meio da emissão de cartões de fidelidade; publicidade 

em painéis electrónicos; serviços de publicidade e ma-

rketing fornecidos por meio de meios de comunicação; 

fornecimento de informações comerciais no campo da 

comunicação social; serviços de publicidade digital.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  Canadá

N.º 2,068,925

[210]  N.º : N/183593

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

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante e de café; ser-

viços de catering; fornecimento de alimentos e bebidas 

através de um camião móvel; fornecimento de infor-

mações sobre receitas, ingredientes e informações 

culinárias; fornecimento de uma base de dados infor-

mática em linha aos consumidores com informações 

sobre receitas, ingredientes e informações culinárias.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  Canadá

N.º 2,068,925

[210]  N.º : N/183632

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

[730]  Requerente : ANNALISA MARTINO

  Endereço : Via Giuseppe Verdi 14 Maratea 85046 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183633

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

[730]  Requerente : ANNALISA MARTINO

  Endereço : Via Giuseppe Verdi 14 Maratea 85046 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183674

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para 

condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para registo, 

transmissão, reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; publicações electrónicas (descar-

regáveis); e-books descarregáveis; gravações de som 

e vídeo; publicações multimédia electrónicas e gra-

vadas; gravações de som descarregáveis; audiolivros 

descarregáveis; podcasts descarregáveis; gravações de 

imagens digitais descarregáveis; vídeos descarregáveis; 

software informático; software de aplicação; software 

de aplicação para computadores pessoais; software 

para acessar informações em uma rede informática 

global; aplicações de software (aplicativos) descar-

regáveis; software descarregável através da Internet 

e dispositivos sem fios; software descarregável sob a 

forma de uma aplicação móvel; software para permitir 

upload, postagem, exibição, exibição, marcação, blog, 

compartilhamento ou de outra forma fornecendo mé-

dia electrónica ou informações pela Internet ou outra 

rede de comunicações; scanners LIDAR; aparelhos de 

digitalização; aparelhos de digitalização de vídeo; apa-

relhos e equipamentos de realidade virtual; simulado-

res; aparelhos e equipamentos de simulação; partes, 

acessórios, peças para os produtos atrás mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183681

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45
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[511]  Serviços : Serviços de segurança para a protecção 

física de bens corpóreos e indivíduos; serviços pessoais 

e sociais prestados por terceiros para atender às neces-

sidades de indivíduos; auditorias para fins de confor-

midades legais; auditoria de conformidade regulatória; 

serviços de monitorização de segurança; serviços de 

informação, assessoria e consultadoria relacionados 

com todos os serviços anteriores; incluindo todos os 

serviços anteriores fornecidos online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181663

[210]  N.º : N/183682

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para 

condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para registo, 

transmissão, reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; publicações electrónicas (descar-

regáveis); e-books descarregáveis; gravações de som 

e vídeo; publicações multimédia electrónicas e gra-

vadas; gravações de som descarregáveis; audiolivros 

descarregáveis; podcasts descarregáveis; gravações de 

imagens digitais descarregáveis; vídeos descarregáveis; 

software informático; software de aplicação; software 

de aplicação para computadores pessoais; software 

para acessar informações em uma rede informática 

global; aplicações de software (aplicativos) descar-

regáveis; software descarregável através da Internet 

e dispositivos sem fios; software descarregável sob a 

forma de uma aplicação móvel; software para permitir 

upload, postagem, exibição, exibição, marcação, blog, 

compartilhamento ou de outra forma fornecendo mé-

dia electrónica ou informações pela Internet ou outra 

rede de comunicações; scanners LIDAR; aparelhos de 

digitalização; aparelhos de digitalização de vídeo; apa-

relhos e equipamentos de realidade virtual; simulado-

res; aparelhos e equipamentos de simulação; partes, 

acessórios, peças para os produtos atrás mencionados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181664

[210]  N.º : N/183685

[220]  Data de pedido : 2021/06/08

[730]  Requerente : Aurecon Group Brand Pty Ltd

  Endereço : L8, 850 Collins Street, Docklands, 

Victoria, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para 

condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou utilização de 

electricidade; aparelhos e instrumentos para registo, 

transmissão, reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; publicações electrónicas (descar-

regáveis); e-books descarregáveis; gravações de som 

e vídeo; publicações multimédia electrónicas e gra-

vadas; gravações de som descarregáveis; audiolivros 

descarregáveis; podcasts descarregáveis; gravações de 

imagens digitais descarregáveis; vídeos descarregáveis; 

software informático; software de aplicação; software 

de aplicação para computadores pessoais; software 

para acessar informações em uma rede informática 

global; aplicações de software (aplicativos) descar-

regáveis; software descarregável através da Internet 

e dispositivos sem fios; software descarregável sob a 

forma de uma aplicação móvel; software para permitir 

upload, postagem, exibição, exibição, marcação, blog, 

compartilhamento ou de outra forma fornecendo mé-

dia electrónica ou informações pela Internet ou outra 

rede de comunicações; scanners LIDAR; aparelhos de 

digitalização; aparelhos de digitalização de vídeo; apa-

relhos e equipamentos de realidade virtual; simulado-

res; aparelhos e equipamentos de simulação; partes, 

acessórios, peças para os produtos atrás mencionados.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Austrália

N.º 2181665

[210]  N.º : N/183742

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

[730]  Requerente : VICTOR LAUFFER

  Endereço : 6 rue d’Urmatt, 67000 Strasbourg, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183743

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

[730]  Requerente : VICTOR LAUFFER

  Endereço : 6 rue d’Urmatt, 67000 Strasbourg, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183764

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

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Aluguer de equipamentos e acessórios 

para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183766

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

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Gestão técnica de aparelhos de arma-

zenamento de energia; serviços de armazenamento 

electrónico para arquivo de bases de dados; análise de 

pesquisa de engenharia; inspecções técnicas (engenha-

ria); estudos tecnológicos; pesquisa de produto / 

/ design personalizado e teste para desenvolvimento de 

novos produtos relacionados a semicondutores; servi-

ços de consultadoria tecnológica no domínio de gera-

ção de energia alternativa; pesquisa e desenvolvimento 

relacionados com a produção de energia renovável; 

pesquisas na área de energia; desenvolvimento de con-

ceitos integrados de energia; design de condensador 

eléctrico; elaboração e desenvolvimento de sistemas 

fotovoltaicos; monitorização de estado de carga de 

baterias; pesquisa e desenvolvimento de conversores / 

/ inversores / carregadores de energia para uso em sis-

temas de energias renováveis; concepção de aparelhos 

e máquinas no domínio do enchimento; manutenção 

de software informático usado para operar aparelhos 

e máquinas de enchimento; pesquisas científicas reali-

zadas em bases de dados; reconstrução de sistemas de 

bases de dados para terceiros; serviços de assessoria 

relacionados com eficiência energética; serviços de 

teste de diagnóstico técnico relacionado com gestão de 

energia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183770

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

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Aluguer de equipamentos e acessórios 

para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183772

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

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Gestão técnica de aparelhos de arma-

zenamento de energia; serviços de armazenamento 

electrónico para arquivo de bases de dados; análise de 

pesquisa de engenharia; inspecções técnicas (engenha-

ria); estudos tecnológicos; pesquisa de produto / 

/ design personalizado e teste para desenvolvimento de 

novos produtos relacionados a semicondutores; servi-

ços de consultadoria tecnológica no domínio de gera-

ção de energia alternativa; pesquisa e desenvolvimento 

relacionados com a produção de energia renovável; 

pesquisas na área de energia; desenvolvimento de con-

ceitos integrados de energia; design de condensador 

eléctrico; elaboração e desenvolvimento de sistemas 

fotovoltaicos; monitorização de estado de carga de 

baterias; pesquisa e desenvolvimento de conversores / 

/ inversores / carregadores de energia para uso em sis-

temas de energias renováveis; concepção de aparelhos 

e máquinas no domínio do enchimento; manutenção 

de software informático usado para operar aparelhos 

e máquinas de enchimento; pesquisas científicas reali-

zadas em bases de dados; reconstrução de sistemas de 

bases de dados para terceiros; serviços de assessoria 

relacionados com eficiência energética; serviços de 

teste de diagnóstico técnico relacionado com gestão de 

energia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183833

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

[730]  Requerente : SATA SOUJI SHOUTEN LTD.

  Endereço : 4910, Beppu, Ei-cho, Minamikyushu-

-shi, Kagoshima, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183834

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

[730]  Requerente : SATA SOUJI SHOUTEN LTD.

  Endereço : 4910, Beppu, Ei-cho, Minamikyushu-

-shi, Kagoshima, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183835

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

[730]  Requerente : SATA SOUJI SHOUTEN LTD.

  Endereço : 4910, Beppu, Ei-cho, Minamikyushu-

-shi, Kagoshima, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183836

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

[730]  Requerente : SATA SOUJI SHOUTEN LTD.

  Endereço : 4910, Beppu, Ei-cho, Minamikyushu-

-shi, Kagoshima, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183847

[220]  Data de pedido : 2021/06/15

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 Avenue de Ségur 75007 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau e preparações de cacau; ca-

cau em pó; pasta de cacau. chocolate e produtos de 

chocolate, nomeadamente confeitaria de chocolate, 

bombons de chocolate, barras de chocolate, pastas de 

chocolate para barrar.

[540]  Marca : 

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

da e bege tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/183890

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 1 C 2106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183891

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 1 C 2106

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183898

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  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; loções cosméticas; soros de beleza cosmé-

ticos; máscaras para o rosto de uso cosmético; perfu-

maria, fragrâncias e incensos; óleos essenciais; sprays 

perfumados para o corpo; preparações para perfumar 
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o ambiente para repelir insectos; desodorizantes para 

uso pessoal; anti-transpirantes [produtos de toilette].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183899

[220]  Data de pedido : 2021/06/16

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, médicos e 

veterinários; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéti-

cos para humanos e animais; emplastros, material para 

pensos; matérias para obturações dentárias, cera den-

tária; preparações desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

géis medicinais; cremes medicinais; loções medicinais; 

aerossóis medicinais; sprays medicinais; emplastros 

medicinais; unguentos medicinais; cataplasmas me-

dicinais; óleos medicinais; l inimentos medicinais; 

pomadas medicinais; adesivos medicinais; compressas 

medicinais; espumas medicinais; comprimidos medici-

nais; gaze para pensos; ligaduras para pensos; emplas-

tros adesivos; fármacos analgésicos anti-inflamatórios 

transdérmicos; sprays refrescantes para uso medicinal; 

produtos farmacêuticos para o tratamento e preven-

ção da transpiração excessiva; produtos farmacêuticos 

para uso no tratamento da transpiração das mãos; 

produtos farmacêuticos para uso no tratamento da 

transpiração dos pés; preparações farmacêuticas para 

o tratamento da transpiração excessiva nas axilas; 

preparações farmacêuticas para hiperidrose tópica; 

fármacos para a transpiração; fármacos para a transpi-

ração das mãos; fármacos para a transpiração dos pés; 

fármacos para transpiração nas axilas; fármacos para 

hiperidrose tópica; desodorizantes que não sejam para 

uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183939

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : MEI Pharma Inc.

  Endereço : 11455 El Camino Real, Suite 250, San 

Diego, California U.S.A. 92130

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para o trata-

mento do cancro e de doenças e perturbações relacio-

nadas com a imunidade; produtos farmacêuticos para 

utilização no tratamento de perturbações e doenças 

oncológicas e doenças e perturbações relacionadas 

com a imunidade.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/487,488

[210]  N.º : N/183963

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183964

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183965

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183966

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183967

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183968

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183969

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183970

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183971

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183972

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183973

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183974

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183975

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

611 1 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183978

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Perdue Foods LLC

  Endereço : 31149 Old Ocean City Road, Salis-

bury, Maryland 21804, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Galinha; aves domésticas; carnes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, verde, dourado, vermelho, 

branco, amarelo e azul.

[210]  N.º : N/183979

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Perdue Foods LLC

  Endereço : 31149 Old Ocean City Road, Salis-

bury, Maryland 21804, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Galinha; aves domésticas; carnes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183980

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Perdue Foods LLC

  Endereço : 31149 Old Ocean City Road, Salis-

bury, Maryland 21804, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Galinha; aves domésticas; carnes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183981

[220]  Data de pedido : 2021/06/17

[730]  Requerente : Perdue Foods LLC

  Endereço : 31149 Old Ocean City Road, Salis-

bury, Maryland 21804, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Galinha; aves domésticas; carnes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184056

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3088 3

105

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184057

[220]  Data de pedido : 2021/06/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3088 3

105

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184151

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.

  Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

setts 01730, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças e condições oculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184152

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.

  Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

setts 01730, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Sistemas (dispositivos) médicos de im-

plementação para administração de medicamentos no 

canal lagrimal (Dexamethasone punctum plug) para o 

tratamento de doenças e condições oculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184153

[220]  Data de pedido : 2021/06/22

[730]  Requerente : Ocular Therapeutix, Inc.

  Endereço : 15 Crosby Drive, Bedford, Massachu-

setts 01730, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de informação médica; servi-

ços de informação médica, nomeadamente, provisão 

de informação médica a médicos, profissionais de 

saúde, e pacientes sobre tópicos relacionados com pro-

blemas de saúde, produtos farmacêuticos, e temas de 

sensibilização para a saúde relacionadas com doenças 

e condições oculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184210

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : ASAHI KASEI KABUSHIKI 

KAISHA

  Endereço : 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 

100-0006, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis tecidos; têxteis utilizados como 

forro para vestuário; tecidos de malha; materiais te-

cidos elásticos, nomeadamente, tecidos elásticos para 

vestuário; tecidos de jersey; tecidos de feltro e não-te-

cidos; toalhas em matérias têxteis; lenços de bolso em 

matérias têxteis; roupa de banho, excepto vestuário; 

roupa de cama; lençóis de cama; fronhas de almofada; 

cobertores de cama; cobertores de algodão; matérias 

filtrantes em têxteis; revestimentos de assentos em têx-

teis; tapeçarias murais em matérias têxteis; cortinas; 

toalhas de mesa [não de papel]; drapeados [cortinas 

grossas]; têxteis e substitutos de têxteis; roupas de uso 

doméstico; cortinas em têxtil ou plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184218

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

96

  Nacionalidade :  Chinesa



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12921

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184219

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1776

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184220

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1776

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184221

[220]  Data de pedido : 2021/06/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1776

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184445

[220]  Data de pedido : 2021/06/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

48

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184506

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184507

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED
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  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184508

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184509

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok 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/184510

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184511

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184512

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184513

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184514

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184515

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184516

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184517

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184518

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184519

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok 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/184520

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184521

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184522

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184523

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184524

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184525

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184526

[220]  Data de pedido : 2021/06/29
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[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184527

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184528

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184529

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok 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/184530

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184531

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184532

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184533

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184534

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184535

[220]  Data de pedido : 2021/06/29

[730]  Requerente : 

 BOOGIE BEAR BRAND CO., LIMITED

  Endereço : 2-16

10 1005

 Rm 1005,10/F Ho King Comm CTR 2-16 Fa Yuen St 

Mongkok KL, 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/184618

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

 Fenicia S.p.A.

  Endereço : 3

 Piazza Cavour 3, 20121 Milano MI, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184619

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

 Fenicia S.p.A.

  Endereço : 3

 Piazza Cavour 3, 20121 Milano MI, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184620

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

 Fenicia S.p.A.

  Endereço : 3

 Piazza Cavour 3, 20121 Milano MI, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184621

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 333

1 702

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184635

[220]  Data de pedido : 2021/06/30



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12929

[730]  Requerente : PR IM A M EAT PACK ERS, 

LTD.

  Endereço : 17-4, 3-Chome, Higashioi, Shinagawa-

-ku, Tokyo, 140-0011 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; aves, não vivas; carne de por-

co; produtos de charcutaria; carne, processada; carne, 

preservada; fiambre; salsichas; bacon; misturas alimen-

tares para sopa; alimentos preparados consistindo pri-

meiramente de carne ou carne processada; alimentos 

preparados feitos de vegetais e carne; vegetais proces-

sados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184636

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : PR IM A M EAT PACK ERS, 

LTD.

  Endereço : 17-4, 3-Chome, Higashioi, Shinagawa-

-ku, Tokyo, 140-0011 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; aves, não vivas; carne de por-

co; produtos de charcutaria; carne, processada; carne, 

preservada; fiambre; salsichas; bacon; misturas alimen-

tares para sopa; alimentos preparados consistindo pri-

meiramente de carne ou carne processada; alimentos 

preparados feitos de vegetais e carne; vegetais proces-

sados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184637

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : PR IM A M EAT PACK ERS, 

LTD.

  Endereço : 17-4, 3-Chome, Higashioi, Shinagawa-

-ku, Tokyo, 140-0011 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; aves, não vivas; carne de por-

co; produtos de charcutaria; carne, processada; carne, 

preservada; fiambre; salsichas; bacon; misturas alimen-

tares para sopa; alimentos preparados consistindo pri-

meiramente de carne ou carne processada; alimentos 

preparados feitos de vegetais e carne; vegetais proces-

sados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184638

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : PR IM A M EAT PACK ERS, 

LTD.

  Endereço : 17-4, 3-Chome, Higashioi, Shinagawa-

-ku, Tokyo, 140-0011 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; aves, não vivas; carne de por-

co; produtos de charcutaria; carne, processada; carne, 

preservada; fiambre; salsichas; bacon; misturas alimen-

tares para sopa; alimentos preparados consistindo pri-

meiramente de carne ou carne processada; alimentos 

preparados feitos de vegetais e carne; vegetais proces-

sados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184639

[220]  Data de pedido : 2021/06/30

[730]  Requerente : PR IM A M EAT PACK ERS, 

LTD.

  Endereço : 17-4, 3-Chome, Higashioi, Shinagawa-

-ku, Tokyo, 140-0011 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne; aves, não vivas; carne de porco; 

produtos de charcutaria; carne, processada; carne, 

preservada; fiambre; salsichas; bacon; misturas alimen-

tares para sopa; alimentos preparados consistindo pri-

meiramente de carne ou carne processada; alimentos 

preparados feitos de vegetais e carne; vegetais proces-

sados.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184658

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Oy Karl Fazer Ab

  Endereço : Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos 

de carne; frutos, frutos de casca rija e legumes em 

conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces, 

compotas; ovos; leite e lacticínios; bebidas à base de 

leite e batidos de leite; óleos e gorduras alimentares; 

refeições preparadas contendo principalmente vege-

tais ou substitutos de carne à base de vegetais; pastéis 

constituídos por legumes e sucedâneos de carne; leite 

de aveia; sucedâneos de lacticínios; substitutos dos 

ovos; substitutos de ovos à base de vegetais; sucedâ-

neos da carne; substitutos da carne à base de legumes, 

hortaliças ou verduras; sementes, preparadas; snacks 

à base de frutas; snacks à base de legumes, hortaliças 

ou verduras; cremes de barrar à base de legumes, hor-

taliças ou verduras; barras de cereais com sementes e 

frutos secos; aperitivos e pastas para barrar à base de 

frutos de casca rija; pastas para barrar constituídas 

principalmente por frutas.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/184659

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Oy Karl Fazer Ab

  Endereço : Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

arroz, massas alimentares e talharim; tapioca e sagú; 

farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria 

e confeitaria; pudins, chocolate; pastilhas [confeitaria]; 

gomas de mascar [pastilhas], sem ser para uso médi-

co; gelados [sorvetes]; açúcar, mel, melaço; levedura e 

fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (con-

dimentos); especiarias; gelo para refrescar; refeições 

preparadas contendo principalmente arroz ou massas 

alimentares, ou talharim; grãos processados, amidos, 

e produtos feitos a partir dos mesmos, preparações 

de cozedura e leveduras; muesli; alimentos à base de 

aveia; alimentos à base de cereais; flocos de cereais se-

cos; barras alimentares à base de cereais; batatas fritas 

à base de cereais.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/184660

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Oy Karl Fazer Ab

  Endereço : Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finland

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas sem álcool; águas minerais e 

gasosas; bebidas de sumos de frutas; xaropes e outras 

preparações não alcoólicas para fazer bebidas; bebi-

das de frutos [smoothies]; batidos que contêm grãos e 

aveia.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/184662

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH

  Endereço : Feringastrasse 12 A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Detergentes; preparações para bran-

queamento (lixívia) para roupa; preparações para 

limpeza; preparações para polir; soluções decapantes; 
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soluções abrasivas; sabões/sabonetes; artigos de per-

fumaria; óleos essenciais; produtos cosméticos; prepa-

rados de toilette; preparações cosméticas para a face e 

corpo; produtos cosméticos para a beleza; loções para 

o cabelo; dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184663

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH

  Endereço : Feringastrasse 12 A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Substâncias dietéticas para uso medi-

cinal; suplementos nutricionais; suplementos alimenta-

res minerais; preparações de vitaminas; alimentos die-

téticos para uso medicinal; fibras dietéticas; alimentos 

para bebés; gessos medicinais; ligaduras para pensos; 

material para chumbar os dentes; matérias para im-

pressões dentárias; desinfectantes; preparações para 

exterminação de animais nocivos; fungicidas, herbici-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184664

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH

  Endereço : Feringastrasse 12 A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios para 

terceiros; consultadoria para gestão de negócios co-

merciais; gestão de empresas e consultadoria organiza-

cional; serviços de secretariado e escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184665

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH

  Endereço : Feringastrasse 12 A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Detergentes; preparações para bran-

queamento (lixívia) para roupa; preparações para 

limpeza; preparações para polir; soluções decapantes; 

soluções abrasivas; sabões/sabonetes; artigos de per-

fumaria; óleos essenciais; produtos cosméticos; prepa-

rados de toilette; preparações cosméticas para a face e 

corpo; produtos cosméticos para a beleza; loções para 

o cabelo; dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184666

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH

  Endereço : Feringastrasse 12 A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Substâncias dietéticas para uso medi-

cinal; suplementos nutricionais; suplementos alimenta-

res minerais; preparações de vitaminas; alimentos die-

téticos para uso medicinal; fibras dietéticas; alimentos 

para bebés; gessos medicinais; ligaduras para pensos; 

material para chumbar os dentes; matérias para im-

pressões dentárias; desinfectantes; preparações para 

exterminação de animais nocivos; fungicidas, herbici-

das.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184667

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : BHI Beauty & Health Investment 

Group Management GmbH
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  Endereço : Feringastrasse 12 A, 85774 Unter-

föhring, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios para 

terceiros; consultadoria para gestão de negócios co-

merciais; gestão de empresas e consultadoria organiza-

cional; serviços de secretariado e escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184668

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184669

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184670

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184671

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184672

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184673

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMI-

TED

  Endereço : 

34 1616

 Flat/Rm 1616 16/F New Tech Plaza 34 Tai Yau St San 

Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184674

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2500 22

G41

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184675

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2500 22

G41

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184676

[220]  Data de pedido : 2021/07/01
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 188

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184677

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 188

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184678

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 188

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184679

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 188

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184680

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184681

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184682

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184683

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184684

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184685

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184686

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

slot machines  [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de pinball  

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de pinball ; slot machines  para 

salões de pachinko .
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184687

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

slot machines  [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de pinball  

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de pinball ; slot machines  para 

salões de pachinko .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184688

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Stemline Therapeutics, Inc.

  Endereço : 750 Lexington Avenue, 11th Floor, 

New York, NY 10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico e tratamento do cancro e doenças autoi-

munes; agentes de administração de fármacos na for-

ma de infusão para o diagnóstico e tratamento do can-

cro e doenças autoimunes; reagentes de diagnóstico 

para uso medicinal, nomeadamente para o tratamento 

de cancro e doenças autoimunes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184689

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 CHANG HIN CHEONG

  Endereço : 60-72 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184690

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 CHANG HIN CHEONG

  Endereço : 60-72 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184691

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 CHANG HIN CHEONG

  Endereço : 60-72 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184692

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 CHANG HIN CHEONG

  Endereço : 60-72 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184693

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 CHANG HIN CHEONG

  Endereço : 60-72 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184694

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 CHANG HIN CHEONG

  Endereço : 60-72 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184695

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

  Endereço : 5 4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184696

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

  Endereço : 5 4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184697

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

  Endereço : 5 4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184698

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : 

 TWINS LIANGPI MACAU LIMITADA

  Endereço : 5 4 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184700

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-
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mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184701

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184702

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184703

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184704

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : ( )

 XIN WANG INVESTMENT (CHINA) CO LIMI-

TED

  Endereço : 68

27 2719B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184705

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : ( )

 XIN WANG INVESTMENT (CHINA) CO LIMI-

TED

  Endereço : 68

27 2719B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 



12940     35   2021  9  1 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184706

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, médicos e 

veterinários; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéti-

cos para humanos e animais; emplastros, material para 

pensos; matérias para obturações dentárias, cera den-

tária; preparações desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

géis medicinais; cremes medicinais; loções medicinais; 

aerossóis medicinais; sprays medicinais; emplastros 

medicinais; unguentos medicinais; cataplasmas me-

dicinais; óleos medicinais; l inimentos medicinais; 

pomadas medicinais; adesivos medicinais; compres-

sas medicinais; espumas medicinais; comprimidos 

medicinais; gaze para pensos; ligaduras para pensos; 

emplastros adesivos; fármacos analgésicos anti-infla-

matórios transdérmicos; sprays refrescantes para uso 

medicinal; emplastros medicinais para o tratamento 

da demência do tipo Alzheimer; produtos farmacêuti-

cos para o tratamento da demência do tipo Alzheimer; 

produtos farmacêuticos para o tratamento de doenças 

e distúrbios do sistema nervoso central; preparações 

farmacêuticas anti-psicóticas; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de distúrbios da memória; produtos 

farmacêuticos para o tratamento da desorientação; 

antidepressivos; medicamentos sob a forma de compri-

midos para dormir; tranquilizantes de uso medicinal; 

medicamentos chineses para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184707

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, médicos e 

veterinários; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéti-

cos para humanos e animais; emplastros, material para 

pensos; matérias para obturações dentárias, cera den-

tária; preparações desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

géis medicinais; cremes medicinais; loções medicinais; 

aerossóis medicinais; sprays medicinais; emplastros 

medicinais; unguentos medicinais; cataplasmas me-

dicinais; óleos medicinais; l inimentos medicinais; 

pomadas medicinais; adesivos medicinais; compres-

sas medicinais; espumas medicinais; comprimidos 

medicinais; gaze para pensos; ligaduras para pensos; 

emplastros adesivos; fármacos analgésicos anti-infla-

matórios transdérmicos; sprays refrescantes para uso 

medicinal; emplastros medicinais para o tratamento 

da demência do tipo Alzheimer; produtos farmacêuti-

cos para o tratamento da demência do tipo Alzheimer; 

produtos farmacêuticos para o tratamento de doenças 

e distúrbios do sistema nervoso central; preparações 

farmacêuticas anti-psicóticas; produtos farmacêuticos 

para o tratamento de distúrbios da memória; produtos 

farmacêuticos para o tratamento da desorientação; 

antidepressivos; medicamentos sob a forma de compri-

midos para dormir; tranquilizantes de uso medicinal; 

medicamentos chineses para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184708

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184709

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Liber Limited

  Endereço : Unit 201, 2/F, 135 Bonham Strand 

Trade Centre, 135 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

rede de computadores; difusão de materiais publicitá-

rios; serviços de promoção e marketing; marketing de 

vinhos, bebidas espirituosas e outras bebidas alcoóli-

cas; demonstração e exibição de mercadorias para fins 

promocionais; promoção de vendas [para terceiros]; 

serviços de promoção, incluindo organização de expo-

sições e provas de vinhos, bebidas espirituosas e ou-

tras bebidas alcoólicas para fins comerciais ou publici-

tários; organização e realização de feiras e exposições 

comerciais para fins de negócio e / ou comerciais; ser-

viços de distribuição, por grosso e retalho de vinhos, 

champanhes, bebidas espirituosas, bebidas alcoólicas, 

copos de vinho, decantadores de vinho, armários de 

vinho refrigerados, armários de vinho com tempera-

tura controlada, produtos acessórios para consumo 

de vinho; agrupamento, para benefício de terceiros, 

de vinhos, champanhes, bebidas espirituosas e outras 

bebidas alcoólicas, permitindo que os clientes visu-

alizem e comprem convenientemente esses produtos 

por correspondência ou telecomunicações ou em site 

na Internet; fornecimento de informações comerciais 

relacionadas com vinhos, champanhes, bebidas espiri-

tuosas, licores e outras bebidas alcoólicas; serviços de 

agência de importação e exportação; serviços de asses-

soria e consultoria em gestão de negócios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184710

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Liber Limited

  Endereço : Unit 201, 2/F, 135 Bonham Strand 

Trade Centre, 135 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

rede de computadores; difusão de materiais publicitá-

rios; serviços de promoção e marketing; marketing de 

vinhos, bebidas espirituosas e outras bebidas alcoóli-

cas; demonstração e exibição de mercadorias para fins 

promocionais; promoção de vendas [para terceiros]; 

serviços de promoção, incluindo organização de expo-

sições e provas de vinhos, bebidas espirituosas e ou-

tras bebidas alcoólicas para fins comerciais ou publici-

tários; organização e realização de feiras e exposições 

comerciais para fins de negócio e / ou comerciais; ser-

viços de distribuição, por grosso e retalho de vinhos, 

champanhes, bebidas espirituosas, bebidas alcoólicas, 

copos de vinho, decantadores de vinho, armários de 

vinho refrigerados, armários de vinho com tempera-

tura controlada, produtos acessórios para consumo 

de vinho; agrupamento, para benefício de terceiros, 

de vinhos, champanhes, bebidas espirituosas e outras 

bebidas alcoólicas, permitindo que os clientes visu-

alizem e comprem convenientemente esses produtos 

por correspondência ou telecomunicações ou em site 

na Internet; fornecimento de informações comerciais 

relacionadas com vinhos, champanhes, bebidas espiri-

tuosas, licores e outras bebidas alcoólicas; serviços de 

agência de importação e exportação; serviços de asses-

soria e consultoria em gestão de negócios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184711

[220]  Data de pedido : 2021/07/01

[730]  Requerente : Liber Limited

  Endereço : Unit 201, 2/F, 135 Bonham Strand 

Trade Centre, 135 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

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

rede de computadores; difusão de materiais publicitá-

rios; serviços de promoção e marketing; marketing de 

vinhos, bebidas espirituosas e outras bebidas alcoóli-

cas; demonstração e exibição de mercadorias para fins 

promocionais; promoção de vendas [para terceiros]; 

serviços de promoção, incluindo organização de expo-

sições e provas de vinhos, bebidas espirituosas e ou-

tras bebidas alcoólicas para fins comerciais ou publici-

tários; organização e realização de feiras e exposições 

comerciais para fins de negócio e / ou comerciais; ser-

viços de distribuição, por grosso e retalho de vinhos, 

champanhes, bebidas espirituosas, bebidas alcoólicas, 

copos de vinho, decantadores de vinho, armários de 

vinho refrigerados, armários de vinho com tempera-

tura controlada, produtos acessórios para consumo 

de vinho; agrupamento, para benefício de terceiros, 

de vinhos, champanhes, bebidas espirituosas e outras 

bebidas alcoólicas, permitindo que os clientes visu-

alizem e comprem convenientemente esses produtos 

por correspondência ou telecomunicações ou em site 

na Internet; fornecimento de informações comerciais 

relacionadas com vinhos, champanhes, bebidas espiri-

tuosas, licores e outras bebidas alcoólicas; serviços de 

agência de importação e exportação; serviços de asses-

soria e consultoria em gestão de negócios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184730

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

 LEI CHI MAN

  Endereço : 

18 /L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184731

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

 Fu Ying

  Endereço : 297-303

35 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184733

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

 Fu Ying

  Endereço : 297-303

35 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184734

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

 Fu Ying

  Endereço : 297-303

35 H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184735

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[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/184736

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[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/184737

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[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/184740

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 H
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184741

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184743

[220]  Data de pedido : 2021/07/02

[730]  Requerente : 

 Giman International Ltd

  Endereço : 1123

2 B

 Unit B, 2/F, Fuk On Factory Building, 1123 Canton 

Road, Mongkok, 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/184746

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

[730]  Requerente : 

 Pet Line Company Limited

  Endereço : 52A 22

2202

 Flat/ Room 2202, 22/F, King Palace Plaza, 52A Sha 

Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories, 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/184749

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

[730]  Requerente : LOKSOPHY DESIGN LTD.

  Endereço : 76 7 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184750

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

[730]  Requerente : 

 LAI KEI BAKERY LIMITED

  Endereço : 195

2 I2, J2

 Avenida de Venceslau de Morais No 195, Industrial 

Nam Leng, 2 andar I, J, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184751

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

[730]  Requerente : 

 LAI KEI BAKERY LIMITED

  Endereço : 195

2 I2, J2

 Avenida de Venceslau de Morais No 195, Industrial 

Nam Leng, 2 andar I, J, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184752

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

[730]  Requerente : 

 LAO MAN FAI

  Endereço : 2 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184753

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

[730]  Requerente : 

 LAI KEI BAKERY LIMITED

  Endereço : 195

2 I2, J2

 Avenida de Venceslau de Morais No 195, Industrial 

Nam Leng, 2 andar I, J, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184762

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

[730]  Requerente : 

 CHEONG KOU KEI

  Endereço : B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184773

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

[730]  Requerente : 

 Royal Shalom Group Holdings Company Limited

  Endereço : 2 15

6-12 15-16

 Flat/Room 6-12 & 15-16, 15/F, Metropole Square, No.2 

On Yiu Street, Shatin, New Territories, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184774

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10 B 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184775

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184776

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

 Room 501, 5th Floor, Building No.6, East 3rd Ring 

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184778

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184779

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184780

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 65

401  266555

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184781

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 65

401  266555

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184782

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

[730]  Requerente : Japan Tobacco Inc.

  Endereço : 1-1, Toranomon 4-chome Minato-ku 

Tokyo Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco, manufacturado e não manu-

facturado; tabaco para fumar, tabaco para cachimbo, 

tabaco de enrolar à mão, tabaco para mascar, tabaco 

para snus [tabaco humedecido para chupar]; cigarros, 

cigarros electrónicos, charutos, cigarrilhas; rapé; ar-

tigos para fumadores incluídos na classe 34; papéis de 

cigarro, tubos e fósforos para cigarros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184784

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

[730]  Requerente : Eisai R&D Management Co., Ltd.

  Endereço : 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-

-ku, Tokyo 112-8088, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

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

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

laranja e amarela tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184794

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Weiwo Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

16 908

 Room 908, No.16, Sanhe Huaqiao 2nd Area, Tong-

sheng Community, Dalang Street, Longhua District, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184808

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

[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; periféricos de compu-

tador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos elec-

trónicos 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; periféricos de computador utili-

záveis; hardware de computador utilizável; periféricos 

para dispositivos móveis; dispositivos electrónicos 

digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à 

internet para enviar, receber e armazenar chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ra-

tos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e uni-

dades de disco e discos rígidos; aparelhos de gravação 

e reprodução de som; leitores e gravadores digitais de 

áudio e vídeo; aparelhos de áudio para veículos moto-

rizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimen-

to de voz; rádios, transmissores de rádio e receptores; 

auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; 

componentes de áudio e acessórios; aparelhos de co-

municação em rede; equipamentos e instrumentos 

electrónicos de comunicação; aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispo-

sitivos de comunicação wireless para a transmissão de 

voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos e meios de 

comunicação para armazenamento de dados; chips de 

computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câma-

ras; baterias; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; televisores; receptores de televisão; monitores 

de televisão; boxes de sintonização; dispositivos de 

sistema; software de computador; software informáti-

co para usar em relação com computadores portáteis 

e computadores tabletes; software informático para 

configurar, configuração, operação e controle de 

dispositivos móveis, dispositivos portáteis, telemó-

veis, computadores, e periféricos de computadores; 

software informático para criar, preparar, distribuir, 

descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, 

extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, ví-

deo e outro conteúdo multimédia, publicações electró-

nicas e jogos electrónicos; software informático para 

aceder, monitorizar, procurar, exibir, ler, recomendar, 

partilhar, organizar, e anotar notícias, eventos des-

portivos, tempo, comentários, e outras informações, 

conteúdos de periódicos, blogues, e sítios na web, e 

outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 

e conteúdo multimédia; software informático para 

gravar, organizar, transmitir, manipular, e rever tex-

tos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; software informático que permite aos uti-

lizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia através 

de redes de comunicação globais e outras redes infor-

máticas, electrónicas de comunicações; software para 

ler publicações electrónicas; software informático para 

usar em relação com publicação, gestão de conteúdo, 

reportagem de notícias e agregação, publicidade onli-

ne, gestão de campanhas de publicidade e pesquisa de 

mercado; software informático usado para monitorizar 
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leituras de conteúdos online, dedicação do usuário, 

exposição publicitária, e respostas de consumidores; 

aparelhos de controlo remoto; conectores, acoplado-

res, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos 

e electrónicos para utilização com todos os produtos 

atrás referidos; capas, sacos, estojos, e suportes adap-

tados ou formatados para computadores, periféricos 

de computadores, hardware de computadores, com-

putadores portáteis, computadores tabletes, computa-

dores laptop, telemóveis, e periféricos de computador 

portáteis; agendas electrónicas; aparelhos para verifi-

car a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos 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 tele-

fax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; 

quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; 

pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circui-

tos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; óculos de sol; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo re-

moto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184810

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração 

de empresas; serviços de consultoria comercial; pro-

visão de funções de escritório; serviços de agência 

de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; consultoria de marketing e publicidade; 

serviços de promoção de vendas; promoção de bens e 

serviços de terceiros; condução de pesquisa de merca-

do; análises às respostas de publicidade e pesquisa de 

mercado; concepção, criação, apresentação, produção 

e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento dos meios de 

comunicação; administração dos programas de leal-

dade de consumidores; arranjo e condução de progra-

mas de incentivo para promover a venda de produtos 

e serviços; base de dados computorizada e gestão de 

documentos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para ter-

ceiros; provisão de negócios comerciais, informações a 

consumidores e informação comercial, sítios, e outros 

recursos disponíveis numa rede global de computador 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; organização de conteúdos de informação 

fornecidos através de uma rede global de computa-

dor e outras redes electrónicas e de comunicação de 

acordo com as preferências dos usuários; provisão de 

informação comercial sobre negócios e consumidores 

através de redes de computadores e redes globais de 

comunicação; serviços comerciais, nomeadamente a 

provisão de base de dados informáticas relacionas com 

a compra e venda de uma variedade de produtos e ser-

viços para terceiros; compilações de directórios para 

publicação na Internet e outras redes electrónicas, in-

formáticas e de comunicação; lojas de vendas a retalho 

e lojas de vendas a retalho on-line relacionados com 

artigos em áreas de computador, electrónicos, compu-

tadores vestíveis e produtos de entretenimento, apa-

relhos de telecomunicação, telefones móveis, relógios 

inteligentes, dispositivos electrónicos digitais móveis 

portáteis, e outros electrónicos de consumo, software 

informático, e acessórios, periféricos e estojos para 

transportar tais produtos; serviços de lojas de vendas a 

retalho relacionados com artigos em áreas de compu-

tador, electrónicos, computadores vestíveis e produtos 

de entretenimento, aparelhos de telecomunicação, 

telefones móveis, relógios inteligentes, dispositivos 

electrónicos digitais móveis portáteis, e outros electró-

nicos de consumo, software informático, e acessórios, 

periféricos e estojos para transportar tais produtos 

através da Internet e outras redes informáticas, elec-

trónicas e de comunicação; serviços de lojas a retalho 

relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins 

informativos, diários e outras publicações numa varie-

dade de tópicos de interesse geral, fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 
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e de comunicação; serviços de lojas a retalho rela-

cionados com entretenimento apresentando filmes, 

programas de televisão, eventos desportivos, trabalhos 

musicais, e trabalhos de áudio e audiovisuais, através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com computadores, produtos electrónicos e de 

entretenimento, aparelhos de telecomunicação, tele-

móveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e 

outros electrónicos de consumo, software informático, 

e acessórios, periféricos, e estojos para transportar 

tais produtos, fornecidos através da Internet e outras 

redes informáticas, electrónicas e de comunicação; 

demostração de produtos fornecidos em lojas e através 

de redes globais de comunicação e outros redes elec-

trónicas e de comunicação; serviços de angariação de 

assinaturas, nomeadamente provisão de angariação de 

assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet 

e outras redes electrónicas e de comunicação; arranjo 

e condução de conferências comerciais e de negócios e 

trocas comerciais, espectáculos e exposições; serviços 

de informação, aconselhamento e consultoria relacio-

nados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184811

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

[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; emissão e trans-

missão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, televisão e rádio por meio de redes de te-

lecomunicações, redes de computador, a Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e cabo; radiodifusão e transmissão de música, áudio, 

vídeo e conteúdos multimédia em streaming através 

de redes de telecomunicações, redes de computador, 

Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wire-

less, televisão e cabo; serviços de radiodifusão e trans-

missão por subscrição e pagamento por visualização 

através de redes de telecomunicações, redes de com-

putador, Internet, satélite, rádio, redes de telecomuni-

cações wireless, televisão e cabo; combinação de uti-

lizadores para a transferência de música, áudio, vídeo 

e multimédia através de redes de telecomunicações, 

redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes 

de comunicações wireless, televisão e cabo; telefone, 

correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência 

e videoconferência; fornecimento de acesso a redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

comunicações via satélite, redes de comunicações wi-

reless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-

-line, directórios, música e programas de vídeo e áudio; 

comunicação por computador; serviços de informa-

ção, assessoria e consultoria relativos a tudo o que 

antecede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184813

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e concepção a eles referen-

tes; serviços de análises e pesquisas industriais; pro-

gramação de computadores; concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computadores; con-

cepção, desenvolvimento e manutenção de software de 

computador proprietário nos domínios de reconheci-

mento de linguagem natural, discurso, falantes, língua, 

voz e reconhecimento de impressão digital de voz; 

aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e 

software de computador; serviços de consultadoria de 

hardware e software de computador; serviços de con-

sultadoria e de assistência para desenvolvimento de 

sistemas de computadores, base de dados e aplicações; 

fornecimento de informações de hardware e software 

de computador on-line; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; serviços de Fornecedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) que incluem alojamento de aplica-

ções de software de computador de terceiros; serviços 

de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que in-
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cluem software para criação, elaboração, distribuição, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, 

edição, extracção, codificação, descodificação, visuali-

zação, armazenamento e organização de conteúdo de 

textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e multimédia, 

e publicações electrónicas; fornecimento de motores 

de busca para obtenção de dados através de internet 

e outras redes de comunicações electrónicas; serviços 

de computador, nomeadamente o fornecimento de 

uma selecção personalizada pelos usuários de notícias, 

eventos desportivos, tempo, comentários, e outras 

informações, conteúdos de periódicos, blogues, e sí-

tios na web, e outros textos, áudio, vídeo, e conteúdo 

multimédia; criação de índices de informação online, 

sítios e outros recursos disponíveis em redes globais 

de computadores para terceiros; serviços de armaze-

namento de dados electrónicos; serviços de cartografia 

e mapas; serviços técnicos, nomeadamente, prestação 

de assistência a terceiros na pesquisa, navegação e 

recuperação de informação, sítios e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais e outras re-

des electrónicas e de comunicações; serviços técnicos, 

nomeadamente, pesquisa, navegação e recuperação de 

informação, sítios e outros recursos disponíveis em re-

des informáticas globais e outras redes electrónicas e 

de comunicações para outros; fornecimento de aplica-

ções informáticas apresentando entretenimento, des-

porto, música, informação, notícias, eventos actuais, e 

programação artística e cultural; fornecimento de apli-

cações informáticas apresentando informação na área 

do entretenimento, música, desporto, notícias, e arte e 

cultura; fornecimento de aplicações informáticas para 

a publicação e partilha de críticas, inquéritos e classifi-

cações relacionadas com programas educacionais, en-

tretenimento, filmes, teatro, artes e eventos culturais, 

concertos, performances ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, exibições, e eventos desportivos; 

fornecimento de aplicações informáticas apresentando 

livros, periódicos, jornais, boletins informativos, ma-

nuais, blogues, revistas, e outras publicações; forneci-

mento de aplicações informáticas com informação na 

área de fitness e exercício físico; serviços de informa-

ções, assessoria e consultadoria relacionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184815

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

[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; emissão e trans-

missão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, televisão e rádio por meio de redes de te-

lecomunicações, redes de computador, a Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e cabo; radiodifusão e transmissão de música, áudio, 

vídeo e conteúdos multimédia em streaming através 

de redes de telecomunicações, redes de computador, 

Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wire-

less, televisão e cabo; serviços de radiodifusão e trans-

missão por subscrição e pagamento por visualização 

através de redes de telecomunicações, redes de com-

putador, Internet, satélite, rádio, redes de telecomuni-

cações wireless, televisão e cabo; combinação de uti-

lizadores para a transferência de música, áudio, vídeo 

e multimédia através de redes de telecomunicações, 

redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes 

de comunicações wireless, televisão e cabo; telefone, 

correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência 

e videoconferência; fornecimento de acesso a redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

comunicações via satélite, redes de comunicações wi-

reless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-li-

ne, directórios, música e programas de vídeo e áudio; 

comunicação por computador; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relativos a tudo o que antece-

de.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184816

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; periféricos de compu-

tador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos elec-

trónicos 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; periféricos de computador utili-

záveis; hardware de computador utilizável; periféricos 

para dispositivos móveis; dispositivos electrónicos 

digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à 

internet para enviar, receber e armazenar chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ra-

tos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e uni-

dades de disco e discos rígidos; aparelhos de gravação 

e reprodução de som; leitores e gravadores digitais de 

áudio e vídeo; aparelhos de áudio para veículos moto-

rizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimen-

to de voz; rádios, transmissores de rádio e receptores; 

auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; 

componentes de áudio e acessórios; aparelhos de co-

municação em rede; equipamentos e instrumentos 

electrónicos de comunicação; aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispo-

sitivos de comunicação wireless para a transmissão de 

voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos e meios de 

comunicação para armazenamento de dados; chips de 

computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câma-

ras; baterias; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; televisores; receptores de televisão; monitores 

de televisão; boxes de sintonização; dispositivos de 

sistema; software de computador; software informáti-

co para usar em relação com computadores portáteis 

e computadores tabletes; software informático para 

configurar, configuração, operação e controle de 

dispositivos móveis, dispositivos portáteis, telemó-

veis, computadores, e periféricos de computadores; 

software informático para criar, preparar, distribuir, 

descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, 

extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, ví-

deo e outro conteúdo multimédia, publicações electró-

nicas e jogos electrónicos; software informático para 

aceder, monitorizar, procurar, exibir, ler, recomendar, 

partilhar, organizar, e anotar notícias, eventos des-

portivos, tempo, comentários, e outras informações, 

conteúdos de periódicos, blogues, e sítios na web, e 

outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 

e conteúdo multimédia; software informático para 

gravar, organizar, transmitir, manipular, e rever tex-

tos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; software informático que permite aos uti-

lizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia através 

de redes de comunicação globais e outras redes infor-

máticas, electrónicas de comunicações; software para 

ler publicações electrónicas; software informático para 

usar em relação com publicação, gestão de conteúdo, 

reportagem de notícias e agregação, publicidade onli-

ne, gestão de campanhas de publicidade e pesquisa de 

mercado; software informático usado para monitorizar 

leituras de conteúdos online, dedicação do usuário, 

exposição publicitária, e respostas de consumidores; 

aparelhos de controlo remoto; conectores, acoplado-

res, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos 

e electrónicos para utilização com todos os produtos 

atrás referidos; capas, sacos, estojos, e suportes adap-

tados ou formatados para computadores, periféricos 

de computadores, hardware de computadores, com-

putadores portáteis, computadores tabletes, computa-

dores laptop, telemóveis, e periféricos de computador 

portáteis; agendas electrónicas; aparelhos para verifi-

car a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos 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 tele-

fax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; 

quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; 

pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circui-

tos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; óculos de sol; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo re-

moto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184818

[220]  Data de pedido : 2021/07/06
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[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração 

de empresas; serviços de consultoria comercial; pro-

visão de funções de escritório; serviços de agência 

de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; consultoria de marketing e publicidade; 

serviços de promoção de vendas; promoção de bens e 

serviços de terceiros; condução de pesquisa de merca-

do; análises às respostas de publicidade e pesquisa de 

mercado; concepção, criação, apresentação, produção 

e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento dos meios de 

comunicação; administração dos programas de leal-

dade de consumidores; arranjo e condução de progra-

mas de incentivo para promover a venda de produtos 

e serviços; base de dados computorizada e gestão de 

documentos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para ter-

ceiros; provisão de negócios comerciais, informações a 

consumidores e informação comercial, sítios, e outros 

recursos disponíveis numa rede global de computador 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; organização de conteúdos de informação 

fornecidos através de uma rede global de computa-

dor e outras redes electrónicas e de comunicação de 

acordo com as preferências dos usuários; provisão de 

informação comercial sobre negócios e consumidores 

através de redes de computadores e redes globais de 

comunicação; serviços comerciais, nomeadamente a 

provisão de base de dados informáticas relacionas com 

a compra e venda de uma variedade de produtos e ser-

viços para terceiros; compilações de directórios para 

publicação na Internet e outras redes electrónicas, in-

formáticas e de comunicação; lojas de vendas a retalho 

e lojas de vendas a retalho on-line relacionados com 

artigos em áreas de computador, electrónicos, compu-

tadores vestíveis e produtos de entretenimento, apa-

relhos de telecomunicação, telefones móveis, relógios 

inteligentes, dispositivos electrónicos digitais móveis 

portáteis, e outros electrónicos de consumo, software 

informático, e acessórios, periféricos e estojos para 

transportar tais produtos; serviços de lojas de vendas a 

retalho relacionados com artigos em áreas de compu-

tador, electrónicos, computadores vestíveis e produtos 

de entretenimento, aparelhos de telecomunicação, 

telefones móveis, relógios inteligentes, dispositivos 

electrónicos digitais móveis portáteis, e outros electró-

nicos de consumo, software informático, e acessórios, 

periféricos e estojos para transportar tais produtos 

através da Internet e outras redes informáticas, elec-

trónicas e de comunicação; serviços de lojas a retalho 

relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins 

informativos, diários e outras publicações numa varie-

dade de tópicos de interesse geral, fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho rela-

cionados com entretenimento apresentando filmes, 

programas de televisão, eventos desportivos, trabalhos 

musicais, e trabalhos de áudio e audiovisuais, através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com computadores, produtos electrónicos e de 

entretenimento, aparelhos de telecomunicação, tele-

móveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e 

outros electrónicos de consumo, software informático, 

e acessórios, periféricos, e estojos para transportar 

tais produtos, fornecidos através da Internet e outras 

redes informáticas, electrónicas e de comunicação; 

demostração de produtos fornecidos em lojas e através 

de redes globais de comunicação e outros redes elec-

trónicas e de comunicação; serviços de angariação de 

assinaturas, nomeadamente provisão de angariação de 

assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet 

e outras redes electrónicas e de comunicação; arranjo 

e condução de conferências comerciais e de negócios e 

trocas comerciais, espectáculos e exposições; serviços 

de informação, aconselhamento e consultoria relacio-

nados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184819

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38
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[511]  Serviços : Telecomunicações; emissão e trans-

missão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, televisão e rádio por meio de redes de te-

lecomunicações, redes de computador, a Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e cabo; radiodifusão e transmissão de música, áudio, 

vídeo e conteúdos multimédia em streaming através 

de redes de telecomunicações, redes de computador, 

Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wire-

less, televisão e cabo; serviços de radiodifusão e trans-

missão por subscrição e pagamento por visualização 

através de redes de telecomunicações, redes de com-

putador, Internet, satélite, rádio, redes de telecomuni-

cações wireless, televisão e cabo; combinação de uti-

lizadores para a transferência de música, áudio, vídeo 

e multimédia através de redes de telecomunicações, 

redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes 

de comunicações wireless, televisão e cabo; telefone, 

correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência 

e videoconferência; fornecimento de acesso a redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

comunicações via satélite, redes de comunicações wi-

reless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-

-line, directórios, música e programas de vídeo e áu-

dio; comunicação por computador; serviços de infor-

mação, assessoria e consultoria relativos a tudo o que 

antecede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184821

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e concepção a eles referen-

tes; serviços de análises e pesquisas industriais; pro-

gramação de computadores; concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computadores; con-

cepção, desenvolvimento e manutenção de software de 

computador proprietário nos domínios de reconheci-

mento de linguagem natural, discurso, falantes, língua, 

voz e reconhecimento de impressão digital de voz; 

aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e 

software de computador; serviços de consultadoria de 

hardware e software de computador; serviços de con-

sultadoria e de assistência para desenvolvimento de 

sistemas de computadores, base de dados e aplicações; 

fornecimento de informações de hardware e software 

de computador on-line; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; serviços de Fornecedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) que incluem alojamento de aplica-

ções de software de computador de terceiros; serviços 

de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que in-

cluem software para criação, elaboração, distribuição, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, 

edição, extracção, codificação, descodificação, visuali-

zação, armazenamento e organização de conteúdo de 

textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e multimédia, 

e publicações electrónicas; fornecimento de motores 

de busca para obtenção de dados através de internet 

e outras redes de comunicações electrónicas; serviços 

de computador, nomeadamente o fornecimento de 

uma selecção personalizada pelos usuários de notícias, 

eventos desportivos, tempo, comentários, e outras 

informações, conteúdos de periódicos, blogues, e sí-

tios na web, e outros textos, áudio, vídeo, e conteúdo 

multimédia; criação de índices de informação online, 

sítios e outros recursos disponíveis em redes globais 

de computadores para terceiros; serviços de armaze-

namento de dados electrónicos; serviços de cartografia 

e mapas; serviços técnicos, nomeadamente, prestação 

de assistência a terceiros na pesquisa, navegação e 

recuperação de informação, sítios e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais e outras re-

des electrónicas e de comunicações; serviços técnicos, 

nomeadamente, pesquisa, navegação e recuperação de 

informação, sítios e outros recursos disponíveis em re-

des informáticas globais e outras redes electrónicas e 

de comunicações para outros; fornecimento de aplica-

ções informáticas apresentando entretenimento, des-

porto, música, informação, notícias, eventos actuais, e 

programação artística e cultural; fornecimento de apli-

cações informáticas apresentando informação na área 

do entretenimento, música, desporto, notícias, e arte e 

cultura; fornecimento de aplicações informáticas para 

a publicação e partilha de críticas, inquéritos e classifi-

cações relacionadas com programas educacionais, en-

tretenimento, filmes, teatro, artes e eventos culturais, 

concertos, performances ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, exibições, e eventos desportivos; 
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fornecimento de aplicações informáticas apresentando 

livros, periódicos, jornais, boletins informativos, ma-

nuais, blogues, revistas, e outras publicações; forneci-

mento de aplicações informáticas com informação na 

área de fitness e exercício físico; serviços de informa-

ções, assessoria e consultadoria relacionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184822

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

[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; periféricos de compu-

tador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos elec-

trónicos 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; periféricos de computador utili-

záveis; hardware de computador utilizável; periféricos 

para dispositivos móveis; dispositivos electrónicos 

digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à 

internet para enviar, receber e armazenar chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ra-

tos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e uni-

dades de disco e discos rígidos; aparelhos de gravação 

e reprodução de som; leitores e gravadores digitais de 

áudio e vídeo; aparelhos de áudio para veículos moto-

rizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimen-

to de voz; rádios, transmissores de rádio e receptores; 

auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; 

componentes de áudio e acessórios; aparelhos de co-

municação em rede; equipamentos e instrumentos 

electrónicos de comunicação; aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispo-

sitivos de comunicação wireless para a transmissão de 

voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos e meios de 

comunicação para armazenamento de dados; chips de 

computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câma-

ras; baterias; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; televisores; receptores de televisão; monitores 

de televisão; boxes de sintonização; dispositivos de 

sistema; software de computador; software informáti-

co para usar em relação com computadores portáteis 

e computadores tabletes; software informático para 

configurar, configuração, operação e controle de 

dispositivos móveis, dispositivos portáteis, telemó-

veis, computadores, e periféricos de computadores; 

software informático para criar, preparar, distribuir, 

descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, 

extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, ví-

deo e outro conteúdo multimédia, publicações electró-

nicas e jogos electrónicos; software informático para 

aceder, monitorizar, procurar, exibir, ler, recomendar, 

partilhar, organizar, e anotar notícias, eventos des-

portivos, tempo, comentários, e outras informações, 

conteúdos de periódicos, blogues, e sítios na web, e 

outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 

e conteúdo multimédia; software informático para 

gravar, organizar, transmitir, manipular, e rever tex-

tos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; software informático que permite aos uti-

lizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia através 

de redes de comunicação globais e outras redes infor-

máticas, electrónicas de comunicações; software para 

ler publicações electrónicas; software informático para 

usar em relação com publicação, gestão de conteúdo, 

reportagem de notícias e agregação, publicidade onli-

ne, gestão de campanhas de publicidade e pesquisa de 

mercado; software informático usado para monitorizar 

leituras de conteúdos online, dedicação do usuário, 

exposição publicitária, e respostas de consumidores; 

aparelhos de controlo remoto; conectores, acoplado-

res, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos 

e electrónicos para utilização com todos os produtos 

atrás referidos; capas, sacos, estojos, e suportes adap-

tados ou formatados para computadores, periféricos 

de computadores, hardware de computadores, com-

putadores portáteis, computadores tabletes, computa-

dores laptop, telemóveis, e periféricos de computador 

portáteis; agendas electrónicas; aparelhos para verifi-

car a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos 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 tele-

fax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; 

quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; 
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pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circui-

tos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; óculos de sol; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo re-

moto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184824

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração 

de empresas; serviços de consultoria comercial; pro-

visão de funções de escritório; serviços de agência 

de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; consultoria de marketing e publicidade; 

serviços de promoção de vendas; promoção de bens e 

serviços de terceiros; condução de pesquisa de merca-

do; análises às respostas de publicidade e pesquisa de 

mercado; concepção, criação, apresentação, produção 

e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento dos meios de 

comunicação; administração dos programas de leal-

dade de consumidores; arranjo e condução de progra-

mas de incentivo para promover a venda de produtos 

e serviços; base de dados computorizada e gestão de 

documentos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para ter-

ceiros; provisão de negócios comerciais, informações a 

consumidores e informação comercial, sítios, e outros 

recursos disponíveis numa rede global de computador 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; organização de conteúdos de informação 

fornecidos através de uma rede global de computa-

dor e outras redes electrónicas e de comunicação de 

acordo com as preferências dos usuários; provisão de 

informação comercial sobre negócios e consumidores 

através de redes de computadores e redes globais de 

comunicação; serviços comerciais, nomeadamente a 

provisão de base de dados informáticas relacionas com 

a compra e venda de uma variedade de produtos e ser-

viços para terceiros; compilações de directórios para 

publicação na Internet e outras redes electrónicas, in-

formáticas e de comunicação; lojas de vendas a retalho 

e lojas de vendas a retalho on-line relacionados com 

artigos em áreas de computador, electrónicos, compu-

tadores vestíveis e produtos de entretenimento, apa-

relhos de telecomunicação, telefones móveis, relógios 

inteligentes, dispositivos electrónicos digitais móveis 

portáteis, e outros electrónicos de consumo, software 

informático, e acessórios, periféricos e estojos para 

transportar tais produtos; serviços de lojas de vendas a 

retalho relacionados com artigos em áreas de compu-

tador, electrónicos, computadores vestíveis e produtos 

de entretenimento, aparelhos de telecomunicação, 

telefones móveis, relógios inteligentes, dispositivos 

electrónicos digitais móveis portáteis, e outros electró-

nicos de consumo, software informático, e acessórios, 

periféricos e estojos para transportar tais produtos 

através da Internet e outras redes informáticas, elec-

trónicas e de comunicação; serviços de lojas a retalho 

relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins 

informativos, diários e outras publicações numa varie-

dade de tópicos de interesse geral, fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho rela-

cionados com entretenimento apresentando filmes, 

programas de televisão, eventos desportivos, trabalhos 

musicais, e trabalhos de áudio e audiovisuais, através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com computadores, produtos electrónicos e de 

entretenimento, aparelhos de telecomunicação, tele-

móveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e 

outros electrónicos de consumo, software informático, 

e acessórios, periféricos, e estojos para transportar 

tais produtos, fornecidos através da Internet e outras 

redes informáticas, electrónicas e de comunicação; 

demostração de produtos fornecidos em lojas e através 

de redes globais de comunicação e outros redes elec-

trónicas e de comunicação; serviços de angariação de 

assinaturas, nomeadamente provisão de angariação de 

assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet 
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e outras redes electrónicas e de comunicação; arranjo 

e condução de conferências comerciais e de negócios e 

trocas comerciais, espectáculos e exposições; serviços 

de informação, aconselhamento e consultoria relacio-

nados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184825

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

[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; emissão e trans-

missão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, televisão e rádio por meio de redes de te-

lecomunicações, redes de computador, a Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e cabo; radiodifusão e transmissão de música, áudio, 

vídeo e conteúdos multimédia em streaming através 

de redes de telecomunicações, redes de computador, 

Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wire-

less, televisão e cabo; serviços de radiodifusão e trans-

missão por subscrição e pagamento por visualização 

através de redes de telecomunicações, redes de com-

putador, Internet, satélite, rádio, redes de telecomuni-

cações wireless, televisão e cabo; combinação de uti-

lizadores para a transferência de música, áudio, vídeo 

e multimédia através de redes de telecomunicações, 

redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes 

de comunicações wireless, televisão e cabo; telefone, 

correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência 

e videoconferência; fornecimento de acesso a redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

comunicações via satélite, redes de comunicações wi-

reless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-

-line, directórios, música e programas de vídeo e áu-

dio; comunicação por computador; serviços de infor-

mação, assessoria e consultoria relativos a tudo o que 

antecede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184827

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e concepção a eles referen-

tes; serviços de análises e pesquisas industriais; pro-

gramação de computadores; concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computadores; con-

cepção, desenvolvimento e manutenção de software de 

computador proprietário nos domínios de reconheci-

mento de linguagem natural, discurso, falantes, língua, 

voz e reconhecimento de impressão digital de voz; 

aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e 

software de computador; serviços de consultadoria de 

hardware e software de computador; serviços de con-

sultadoria e de assistência para desenvolvimento de 

sistemas de computadores, base de dados e aplicações; 

fornecimento de informações de hardware e software 

de computador on-line; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; serviços de Fornecedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) que incluem alojamento de aplica-

ções de software de computador de terceiros; serviços 

de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que in-

cluem software para criação, elaboração, distribuição, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, 

edição, extracção, codificação, descodificação, visuali-

zação, armazenamento e organização de conteúdo de 

textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e multimédia, 

e publicações electrónicas; fornecimento de motores 

de busca para obtenção de dados através de internet 

e outras redes de comunicações electrónicas; serviços 

de computador, nomeadamente o fornecimento de 

uma selecção personalizada pelos usuários de notícias, 

eventos desportivos, tempo, comentários, e outras 

informações, conteúdos de periódicos, blogues, e sí-

tios na web, e outros textos, áudio, vídeo, e conteúdo 

multimédia; criação de índices de informação online, 

sítios e outros recursos disponíveis em redes globais 

de computadores para terceiros; serviços de armaze-

namento de dados electrónicos; serviços de cartografia 

e mapas; serviços técnicos, nomeadamente, prestação 

de assistência a terceiros na pesquisa, navegação e 

recuperação de informação, sítios e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais e outras re-
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des electrónicas e de comunicações; serviços técnicos, 

nomeadamente, pesquisa, navegação e recuperação de 

informação, sítios e outros recursos disponíveis em re-

des informáticas globais e outras redes electrónicas e 

de comunicações para outros; fornecimento de aplica-

ções informáticas apresentando entretenimento, des-

porto, música, informação, notícias, eventos actuais, e 

programação artística e cultural; fornecimento de apli-

cações informáticas apresentando informação na área 

do entretenimento, música, desporto, notícias, e arte e 

cultura; fornecimento de aplicações informáticas para 

a publicação e partilha de críticas, inquéritos e classifi-

cações relacionadas com programas educacionais, en-

tretenimento, filmes, teatro, artes e eventos culturais, 

concertos, performances ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, exibições, e eventos desportivos; 

fornecimento de aplicações informáticas apresentando 

livros, periódicos, jornais, boletins informativos, ma-

nuais, blogues, revistas, e outras publicações; forneci-

mento de aplicações informáticas com informação na 

área de fitness e exercício físico; serviços de informa-

ções, assessoria e consultadoria relacionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184828

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; periféricos de compu-

tador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos elec-

trónicos 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; periféricos de computador utili-

záveis; hardware de computador utilizável; periféricos 

para dispositivos móveis; dispositivos electrónicos 

digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à 

internet para enviar, receber e armazenar chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ra-

tos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e uni-

dades de disco e discos rígidos; aparelhos de gravação 

e reprodução de som; leitores e gravadores digitais de 

áudio e vídeo; aparelhos de áudio para veículos moto-

rizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimen-

to de voz; rádios, transmissores de rádio e receptores; 

auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; 

componentes de áudio e acessórios; aparelhos de co-

municação em rede; equipamentos e instrumentos 

electrónicos de comunicação; aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispo-

sitivos de comunicação wireless para a transmissão de 

voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos e meios de 

comunicação para armazenamento de dados; chips de 

computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câma-

ras; baterias; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; televisores; receptores de televisão; monitores 

de televisão; boxes de sintonização; dispositivos de 

sistema; software de computador; software informáti-

co para usar em relação com computadores portáteis 

e computadores tabletes; software informático para 

configurar, configuração, operação e controle de 

dispositivos móveis, dispositivos portáteis, telemó-

veis, computadores, e periféricos de computadores; 

software informático para criar, preparar, distribuir, 

descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, 

extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, ví-

deo e outro conteúdo multimédia, publicações electró-

nicas e jogos electrónicos; software informático para 

aceder, monitorizar, procurar, exibir, ler, recomendar, 

partilhar, organizar, e anotar notícias, eventos des-

portivos, tempo, comentários, e outras informações, 

conteúdos de periódicos, blogues, e sítios na web, e 

outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 

e conteúdo multimédia; software informático para 

gravar, organizar, transmitir, manipular, e rever tex-

tos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; software informático que permite aos uti-

lizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia através 

de redes de comunicação globais e outras redes infor-

máticas, electrónicas de comunicações; software para 

ler publicações electrónicas; software informático para 

usar em relação com publicação, gestão de conteúdo, 

reportagem de notícias e agregação, publicidade onli-

ne, gestão de campanhas de publicidade e pesquisa de 

mercado; software informático usado para monitorizar 

leituras de conteúdos online, dedicação do usuário, 

exposição publicitária, e respostas de consumidores; 

aparelhos de controlo remoto; conectores, acoplado-
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res, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos 

e electrónicos para utilização com todos os produtos 

atrás referidos; capas, sacos, estojos, e suportes adap-

tados ou formatados para computadores, periféricos 

de computadores, hardware de computadores, com-

putadores portáteis, computadores tabletes, computa-

dores laptop, telemóveis, e periféricos de computador 

portáteis; agendas electrónicas; aparelhos para verifi-

car a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos 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 tele-

fax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; 

quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; 

pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circui-

tos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; óculos de sol; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo re-

moto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184830

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração 

de empresas; serviços de consultoria comercial; pro-

visão de funções de escritório; serviços de agência 

de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; consultoria de marketing e publicidade; 

serviços de promoção de vendas; promoção de bens e 

serviços de terceiros; condução de pesquisa de merca-

do; análises às respostas de publicidade e pesquisa de 

mercado; concepção, criação, apresentação, produção 

e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento dos meios de 

comunicação; administração dos programas de leal-

dade de consumidores; arranjo e condução de progra-

mas de incentivo para promover a venda de produtos 

e serviços; base de dados computorizada e gestão de 

documentos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para ter-

ceiros; provisão de negócios comerciais, informações a 

consumidores e informação comercial, sítios, e outros 

recursos disponíveis numa rede global de computador 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; organização de conteúdos de informação 

fornecidos através de uma rede global de computa-

dor e outras redes electrónicas e de comunicação de 

acordo com as preferências dos usuários; provisão de 

informação comercial sobre negócios e consumidores 

através de redes de computadores e redes globais de 

comunicação; serviços comerciais, nomeadamente a 

provisão de base de dados informáticas relacionas com 

a compra e venda de uma variedade de produtos e ser-

viços para terceiros; compilações de directórios para 

publicação na Internet e outras redes electrónicas, in-

formáticas e de comunicação; lojas de vendas a retalho 

e lojas de vendas a retalho on-line relacionados com 

artigos em áreas de computador, electrónicos, compu-

tadores vestíveis e produtos de entretenimento, apa-

relhos de telecomunicação, telefones móveis, relógios 

inteligentes, dispositivos electrónicos digitais móveis 

portáteis, e outros electrónicos de consumo, software 

informático, e acessórios, periféricos e estojos para 

transportar tais produtos; serviços de lojas de vendas a 

retalho relacionados com artigos em áreas de compu-

tador, electrónicos, computadores vestíveis e produtos 

de entretenimento, aparelhos de telecomunicação, 

telefones móveis, relógios inteligentes, dispositivos 

electrónicos digitais móveis portáteis, e outros electró-

nicos de consumo, software informático, e acessórios, 

periféricos e estojos para transportar tais produtos 

através da Internet e outras redes informáticas, elec-

trónicas e de comunicação; serviços de lojas a retalho 

relacionados com livros, revistas, periódicos, boletins 

informativos, diários e outras publicações numa varie-

dade de tópicos de interesse geral, fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho rela-

cionados com entretenimento apresentando filmes, 
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programas de televisão, eventos desportivos, trabalhos 

musicais, e trabalhos de áudio e audiovisuais, através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com computadores, produtos electrónicos e de 

entretenimento, aparelhos de telecomunicação, tele-

móveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e 

outros electrónicos de consumo, software informático, 

e acessórios, periféricos, e estojos para transportar 

tais produtos, fornecidos através da Internet e outras 

redes informáticas, electrónicas e de comunicação; 

demostração de produtos fornecidos em lojas e através 

de redes globais de comunicação e outros redes elec-

trónicas e de comunicação; serviços de angariação de 

assinaturas, nomeadamente provisão de angariação de 

assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet 

e outras redes electrónicas e de comunicação; arranjo 

e condução de conferências comerciais e de negócios e 

trocas comerciais, espectáculos e exposições; serviços 

de informação, aconselhamento e consultoria relacio-

nados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184831

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

[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; emissão e trans-

missão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, televisão e rádio por meio de redes de te-

lecomunicações, redes de computador, a Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e cabo; radiodifusão e transmissão de música, áudio, 

vídeo e conteúdos multimédia em streaming através 

de redes de telecomunicações, redes de computador, 

Internet, satélite, rádio, redes de comunicações wire-

less, televisão e cabo; serviços de radiodifusão e trans-

missão por subscrição e pagamento por visualização 

através de redes de telecomunicações, redes de com-

putador, Internet, satélite, rádio, redes de telecomuni-

cações wireless, televisão e cabo; combinação de uti-

lizadores para a transferência de música, áudio, vídeo 

e multimédia através de redes de telecomunicações, 

redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes 

de comunicações wireless, televisão e cabo; telefone, 

correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência 

e videoconferência; fornecimento de acesso a redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

comunicações via satélite, redes de comunicações wi-

reless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-li-

ne, directórios, música e programas de vídeo e áudio; 

comunicação por computador; serviços de informação, 

assessoria e consultoria relativos a tudo o que antece-

de.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184833

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e concepção a eles referen-

tes; serviços de análises e pesquisas industriais; pro-

gramação de computadores; concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computadores; con-

cepção, desenvolvimento e manutenção de software de 

computador proprietário nos domínios de reconheci-

mento de linguagem natural, discurso, falantes, língua, 

voz e reconhecimento de impressão digital de voz; 

aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e 

software de computador; serviços de consultadoria de 

hardware e software de computador; serviços de con-

sultadoria e de assistência para desenvolvimento de 

sistemas de computadores, base de dados e aplicações; 

fornecimento de informações de hardware e software 

de computador on-line; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; serviços de Fornecedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) que incluem alojamento de aplica-

ções de software de computador de terceiros; serviços 

de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que in-
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cluem software para criação, elaboração, distribuição, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, 

edição, extracção, codificação, descodificação, visuali-

zação, armazenamento e organização de conteúdo de 

textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e multimédia, 

e publicações electrónicas; fornecimento de motores 

de busca para obtenção de dados através de internet 

e outras redes de comunicações electrónicas; serviços 

de computador, nomeadamente o fornecimento de 

uma selecção personalizada pelos usuários de notícias, 

eventos desportivos, tempo, comentários, e outras 

informações, conteúdos de periódicos, blogues, e sí-

tios na web, e outros textos, áudio, vídeo, e conteúdo 

multimédia; criação de índices de informação online, 

sítios e outros recursos disponíveis em redes globais 

de computadores para terceiros; serviços de armaze-

namento de dados electrónicos; serviços de cartografia 

e mapas; serviços técnicos, nomeadamente, prestação 

de assistência a terceiros na pesquisa, navegação e 

recuperação de informação, sítios e outros recursos 

disponíveis em redes informáticas globais e outras re-

des electrónicas e de comunicações; serviços técnicos, 

nomeadamente, pesquisa, navegação e recuperação de 

informação, sítios e outros recursos disponíveis em re-

des informáticas globais e outras redes electrónicas e 

de comunicações para outros; fornecimento de aplica-

ções informáticas apresentando entretenimento, des-

porto, música, informação, notícias, eventos actuais, e 

programação artística e cultural; fornecimento de apli-

cações informáticas apresentando informação na área 

do entretenimento, música, desporto, notícias, e arte e 

cultura; fornecimento de aplicações informáticas para 

a publicação e partilha de críticas, inquéritos e classifi-

cações relacionadas com programas educacionais, en-

tretenimento, filmes, teatro, artes e eventos culturais, 

concertos, performances ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, exibições, e eventos desportivos; 

fornecimento de aplicações informáticas apresentando 

livros, periódicos, jornais, boletins informativos, ma-

nuais, blogues, revistas, e outras publicações; forneci-

mento de aplicações informáticas com informação na 

área de fitness e exercício físico; serviços de informa-

ções, assessoria e consultadoria relacionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184834

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; computadores portáteis; computadores de table-

te; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; te-

lefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos 

de comunicação sem fios para transmissão de voz, da-

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

aparelhos de comunicação para redes; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar 

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

mento de chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; hardware de computador utilizá-

vel; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capa-

zes de proporcionar acesso à internet para enviar, re-

ceber e armazenar chamadas telefónicas, correio elec-

trónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; 

óculos inteligentes; anéis inteligentes, rastreadores uti-

lizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumen-

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

ware de computador; software informático para uso 

em revisão, armazenamento, organização, e leitura de 

conteúdos áudio e vídeo; software informático para 

uso em organização, transmissão, manipulação, repro-

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

dio, vídeo, imagens e outros conteúdos multimédia em 

dispositivos electrónicos digitais; software para o de-

senvolvimento de programas informáticos; software de 

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multi-

média pré-gravado descarregável; webcasts e podcasts 

descarregáveis apresentando programas de áudio, ví-

deo, e outras transmissões multimédia descarregáveis 

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

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

programas educacionais e relacionados com entreteni-

mento; áudio, vídeo e ficheiros multimédia digitais 

descarregáveis e gravações apresentando música, tele-

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

to, jogos, eventos culturais, e programas educacionais 

e relacionados com entretenimento; dispositivos peri-

féricos de computador; dispositivos periféricos para 

computador, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-
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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; 

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, telefones móveis, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televi-

sões, e codificadores / descodificadores (set-top boxes); 

telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para 

computadores, monitores de computador, telemóveis, 

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electró-

nicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

tes, televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

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

tector de ecrã adaptados a monitores de computador, 

monitores de telemóveis, e monitores de relógios inte-

ligentes; peças e acessórios para computadores, perifé-

ricos de computadores, telemóveis, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, 

auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisões, e codificadores / descodificadores (set-top 

boxes); capas, sacos, estojos, capas protectoras, cor-

reias e cordões para computadores, telemóveis, dispo-

sitivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, codificadores / descodifica-

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

e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carre-

gadores de bateria para cigarros electrónicos; colares 

electrónicos para treinar animais; agendas electróni-

cas; aparelhos para verificar a selagem de correio; cai-

xas registadoras; mecanismos para aparelhos operados 

com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bai-

nhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas elec-

trónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; 

máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pe-

sagem; medições; quadros de avisos electrónicos; apa-

relhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos in-

tegrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs 

fluorescentes; controlo remote; fios condutores de raios 

luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o 
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controlo remoto de operações industriais; painéis sola-

res para a produção de electricidade; bolachas fotovol-

taicas (solar wafers); baterias solares; pára-raios; elec-

trolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radioló-

gicos para fins industriais; aparelhos e equipamentos 

salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos 

animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de 

ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; 

vedações electrificadas; retardadores de carro com 

controlo remoto portáteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184835

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

[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, trans-

missão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, podcasts, e conteúdo televisivo, e rádio 

através de redes de telecomunicação, redes informá-

ticas, a internet, satélite, 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, re-

des informáticas, a internet, satélite, rádio, redes de 

comunicação sem fios, televisão e cabo; serviços de 

transmissão de vídeos a pedido; combinação de utili-

zadores para a transferência de música, áudio, vídeo 

e multimédia através de redes de telecomunicações, 

redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes 

de comunicações wireless, televisão e cabo; telefone, 

correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência 

e videoconferência; fornecimento de acesso a redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

comunicações via satélite, redes de comunicações wi-

reless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-

-line, directórios, música, podcasts, e programas de ví-

deo e áudio; comunicação por computador; serviços de 

informação, assessoria e consultoria relativos a tudo o 

que antecede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184837

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; computadores portáteis; computadores de table-

te; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; te-

lefones; telemóveis; telefones inteligentes; dispositivos 

de comunicação sem fios para transmissão de voz, da-

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

aparelhos de comunicação para redes; dispositivos 

electrónicos digitais portáteis capazes de proporcionar 

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

mento de chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; hardware de computador utilizá-

vel; dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capa-

zes de proporcionar acesso à internet para enviar, re-

ceber e armazenar chamadas telefónicas, correio elec-

trónico e outros dados digitais; relógios inteligentes; 

óculos inteligentes; anéis inteligentes, rastreadores uti-

lizáveis para actividades físicas; pulseiras (instrumen-

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

ware de computador; software informático para uso 

em revisão, armazenamento, organização, e leitura de 

conteúdos áudio e vídeo; software informático para 

uso em organização, transmissão, manipulação, repro-

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

dio, vídeo, imagens e outros conteúdos multimédia em 

dispositivos electrónicos digitais; software para o de-

senvolvimento de programas informáticos; software de 

jogos de computador; áudio, vídeo e conteúdo multi-

média pré-gravado descarregável; webcasts e podcasts 

descarregáveis apresentando programas de áudio, ví-

deo, e outras transmissões multimédia descarregáveis 

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

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

programas educacionais e relacionados com entreteni-

mento; áudio, vídeo e ficheiros multimédia digitais 

descarregáveis e gravações apresentando música, tele-

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

to, jogos, eventos culturais, e programas educacionais 



12964     35   2021  9  1 

e relacionados com entretenimento; dispositivos peri-

féricos de computador; dispositivos periféricos para 

computador, telemóveis, dispositivos electrónicos mó-

veis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inte-

ligentes, óculos inteligentes, auriculares, auscultado-

res, televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

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

ricos de computador utilizáveis para uso com compu-

tadores, telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, auriculares, auscultadores, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; aparelhos biométricos de 

identificação e autenticação; acelerómetros; altímetros; 

aparelhos para medição de distâncias; aparelhos para 

gravação de distâncias; pedómetros; aparelhos para 

medição da pressão; indicadores de pressão; monito-

res, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição montados e 

fones de ouvido para uso com computadores, telefones 

inteligentes, dispositivos electrónicos móveis, disposi-

tivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, televisões, codificadores / descodi-

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

dio e vídeo; monitores, óculos, controles e auriculares 

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

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

ópticos; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; 

flashes para máquinas fotográficas; teclados, ratos, al-

mofadas para rato, impressoras, unidades de disco, e 

discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

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; 

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, telefones móveis, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

dores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, televi-

sões, e codificadores / descodificadores (set-top boxes); 

telas interativas sensíveis ao toque; interfaces para 

computadores, monitores de computador, telemóveis, 

dispositivos electrónicos móveis, dispositivos electró-

nicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligen-

tes, televisões, codificadores / descodificadores (set-top 

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

tector de ecrã adaptados a monitores de computador, 

monitores de telemóveis, e monitores de relógios inte-

ligentes; peças e acessórios para computadores, perifé-

ricos de computadores, telemóveis, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, 

auscultadores, leitores e gravadores de áudio e vídeo, 

televisões, e codificadores / descodificadores (set-top 

boxes); capas, sacos, estojos, capas protectoras, cor-

reias e cordões para computadores, telemóveis, dispo-

sitivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, 

auriculares, auscultadores, codificadores / descodifica-

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

e vídeo; varas para selfies (monopods manuais); carre-

gadores de bateria para cigarros electrónicos; colares 

electrónicos para treinar animais; agendas electróni-

cas; aparelhos para verificar a selagem de correio; cai-

xas registadoras; mecanismos para aparelhos operados 

com moedas; máquinas para ditar; marcadores de bai-

nhas para a costura; máquinas de votar; etiquetas elec-

trónicas para bens; máquinas de escolha de prémios; 

máquinas de telefax; aparelhos e instrumentos de pe-



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12965

sagem; medições; quadros de avisos electrónicos; apa-

relhos de medir; pastilhas de silício [para circuitos in-

tegrados]; circuitos integrados; amplificadores; ecrãs 

fluorescentes; controlo remote; fios condutores de raios 

luminosos [fibras ópticas]; instalações eléctricas para o 

controlo remoto de operações industriais; painéis sola-

res para a produção de electricidade; bolachas fotovol-

taicas (solar wafers); baterias solares; pára-raios; elec-

trolisadores; extintores de incêndio; aparelhos radioló-

gicos para fins industriais; aparelhos e equipamentos 

salva-vidas; avisadores de apito de alarme; desenhos 

animados; ensaiadores [aparelhos para o controlo] de 

ovos; apitos para chamar os cães; ímanes decorativos; 

vedações electrificadas; retardadores de carro com 

controlo remoto portáteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184838

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

[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, trans-

missão de voz, dados, imagens, música, áudio, vídeo, 

multimédia, podcasts, e conteúdo televisivo, e rádio 

através de redes de telecomunicação, redes informá-

ticas, a internet, satélite, 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, re-

des informáticas, a internet, satélite, rádio, redes de 

comunicação sem fios, televisão e cabo; serviços de 

transmissão de vídeos a pedido; combinação de utili-

zadores para a transferência de música, áudio, vídeo 

e multimédia através de redes de telecomunicações, 

redes de computador, Internet, satélite, rádio, redes 

de comunicações wireless, televisão e cabo; telefone, 

correio electrónico, mensagens electrónicas, transmis-

são electrónica de dados, serviços de audioconferência 

e videoconferência; fornecimento de acesso a redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

comunicações via satélite, redes de comunicações wi-

reless e cabo; fornecimento de acesso a sites, bases de 

dados, quadros informativos electrónicos, fóruns on-

-line, directórios, música, podcasts, e programas de ví-

deo e áudio; comunicação por computador; serviços de 

informação, assessoria e consultoria relativos a tudo o 

que antecede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184840

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

[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; periféricos de compu-

tador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos elec-

trónicos 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; periféricos de computador utili-

záveis; hardware de computador utilizável; periféricos 

para dispositivos móveis; dispositivos electrónicos 

digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à 

internet para enviar, receber e armazenar chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ra-

tos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e uni-

dades de disco e discos rígidos; aparelhos de gravação 

e reprodução de som; leitores e gravadores digitais de 

áudio e vídeo; aparelhos de áudio para veículos moto-

rizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimen-

to de voz; rádios, transmissores de rádio e receptores; 

auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; 

componentes de áudio e acessórios; aparelhos de co-

municação em rede; equipamentos e instrumentos 

electrónicos de comunicação; aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispo-

sitivos de comunicação wireless para a transmissão de 

voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos e meios de 

comunicação para armazenamento de dados; chips de 

computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câma-

ras; baterias; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; televisores; receptores de televisão; monitores 

de televisão; boxes de sintonização; dispositivos de 

sistema; software de computador; software informáti-

co para usar em relação com computadores portáteis 

e computadores tabletes; software informático para 

configurar, configuração, operação e controle de 
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dispositivos móveis, dispositivos portáteis, telemó-

veis, computadores, e periféricos de computadores; 

software informático para criar, preparar, distribuir, 

descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, 

extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, ví-

deo e outro conteúdo multimédia, publicações electró-

nicas e jogos electrónicos; software informático para 

aceder, monitorizar, procurar, exibir, ler, recomendar, 

partilhar, organizar, e anotar notícias, eventos des-

portivos, tempo, comentários, e outras informações, 

conteúdos de periódicos, blogues, e sítios na web, e 

outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 

e conteúdo multimédia; software informático para 

gravar, organizar, transmitir, manipular, e rever tex-

tos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; software informático que permite aos uti-

lizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia através 

de redes de comunicação globais e outras redes infor-

máticas, electrónicas de comunicações; software para 

ler publicações electrónicas; software informático para 

usar em relação com publicação, gestão de conteúdo, 

reportagem de notícias e agregação, publicidade onli-

ne, gestão de campanhas de publicidade e pesquisa de 

mercado; software informático usado para monitorizar 

leituras de conteúdos online, dedicação do usuário, 

exposição publicitária, e respostas de consumidores; 

aparelhos de controlo remoto; conectores, acoplado-

res, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos 

e electrónicos para utilização com todos os produtos 

atrás referidos; capas, sacos, estojos, e suportes adap-

tados ou formatados para computadores, periféricos 

de computadores, hardware de computadores, com-

putadores portáteis, computadores tabletes, computa-

dores laptop, telemóveis, e periféricos de computador 

portáteis; agendas electrónicas; aparelhos para verifi-

car a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos 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 tele-

fax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; 

quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; 

pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circui-

tos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; óculos de sol; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo re-

moto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184842

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de separação, recepção e pro-

cessamento de correio; gestão de empresas; adminis-

tração de empresas; serviços de consultoria comercial; 

provisão de funções de escritório; serviços de agência 

de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; consultoria de marketing e publicidade; 

serviços de promoção de vendas; promoção de bens e 

serviços de terceiros; condução de pesquisa de merca-

do; análises às respostas de publicidade e pesquisa de 

mercado; concepção, criação, apresentação, produção 

e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento dos meios de 

comunicação; administração dos programas de leal-

dade de consumidores; arranjo e condução de progra-

mas de incentivo para promover a venda de produtos 

e serviços; base de dados computorizada e gestão de 

documentos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 
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relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com computadores, produtos electrónicos e de 

entretenimento, aparelhos de telecomunicação, tele-

móveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e 

outros electrónicos de consumo, software informático, 

e acessórios, periféricos, e estojos para transportar 

tais produtos, fornecidos através da Internet e outras 

redes informáticas, electrónicas e de comunicação; 

demostração de produtos fornecidos em lojas e através 

de redes globais de comunicação e outros redes elec-

trónicas e de comunicação; serviços de angariação de 

assinaturas, nomeadamente provisão de angariação de 

assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet 

e outras redes electrónicas e de comunicação; forneci-

mento de textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, 

vídeo e conteúdo multimédia descarregáveis para uma 

angariação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através 

da Internet e outras redes electrónicas e de comunica-

ção; arranjo e condução de conferências comerciais e 

de negócios e trocas comerciais, espectáculos e expo-

sições; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184843

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e concepção a eles referen-

tes; serviços de análises e pesquisas industriais; pro-

gramação de computadores; concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computadores; con-

cepção, desenvolvimento e manutenção de software de 

computador proprietário nos domínios de reconheci-

mento de linguagem natural, discurso, falantes, língua, 

voz e reconhecimento de impressão digital de voz; 

aluguer de aparelhos e equipamentos de hardware e 

software de computador; serviços de consultadoria de 

hardware e software de computador; serviços de con-

sultadoria e de assistência para desenvolvimento de 

sistemas de computadores, base de dados e aplicações; 

fornecimento de informações de hardware e software 

de computador on-line; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; serviços de Fornecedor de Serviços de 

Aplicação (ASP) que incluem alojamento de aplica-

ções de software de computador de terceiros; serviços 

de Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que in-

cluem software para criação, elaboração, distribuição, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, 

edição, extracção, codificação, descodificação, visuali-

zação, armazenamento e organização de conteúdo de 

textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e multimédia, 

e publicações electrónicas; serviços de Fornecedor de 

Serviços de Aplicação (ASP) que incluem software 

para uso relacionado com software de reconhecimento 

de voz e aplicações de software para voz; fornecimento 

de software não descarregável on-line; fornecimento 

de motores de busca para obtenção de dados através 

de internet e outras redes de comunicações electróni-

cas; serviços de computador, nomeadamente o forne-

cimento de uma selecção personalizada pelos usuários 

de notícias, eventos desportivos, tempo, comentários, 

e outras informações, conteúdos de periódicos, blo-

gues, e sítios na web, e outros textos, áudio, vídeo, 

e conteúdo multimédia; criação de índices de infor-

mação online, sítios e outros recursos disponíveis em 

redes globais de computadores para terceiros; serviços 

de armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

cartografia e mapas; serviços de informações, assesso-

ria e consultadoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184844

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

[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; periféricos de compu-

tador; hardware informático; computadores portáteis; 

tabletes; computadores tipo laptop; dispositivos elec-

trónicos 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; periféricos de computador utili-

záveis; hardware de computador utilizável; periféricos 

para dispositivos móveis; dispositivos electrónicos 

digitais utilizáveis capazes de proporcionar acesso à 

internet para enviar, receber e armazenar chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

cabos de computador, monitores e ecrãs, teclados, ra-

tos e almofadas para rato, estiletes, impressoras e uni-

dades de disco e discos rígidos; aparelhos de gravação 

e reprodução de som; leitores e gravadores digitais de 

áudio e vídeo; aparelhos de áudio para veículos moto-

rizados; aparelhos de gravação de voz e reconhecimen-

to de voz; rádios, transmissores de rádio e receptores; 

auriculares, auscultadores; altifalantes; microfones; 

componentes de áudio e acessórios; aparelhos de co-

municação em rede; equipamentos e instrumentos 

electrónicos de comunicação; aparelhos e instrumen-

tos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispo-

sitivos de comunicação wireless para a transmissão de 

voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos e meios de 

comunicação para armazenamento de dados; chips de 

computador; aparelhos e instrumentos ópticos; câma-

ras; baterias; leitores e gravadores digitais de áudio e 

vídeo; televisores; receptores de televisão; monitores 

de televisão; boxes de sintonização; dispositivos de 

sistema; software de computador; software informáti-

co para usar em relação com computadores portáteis 

e computadores tabletes; software informático para 

configurar, configuração, operação e controle de 

dispositivos móveis, dispositivos portáteis, telemó-

veis, computadores, e periféricos de computadores; 

software informático para criar, preparar, distribuir, 

descarregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, 

extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar 

e organizar textos, dados, gráficos, imagens, áudio, ví-

deo e outro conteúdo multimédia, publicações electró-

nicas e jogos electrónicos; software informático para 

aceder, monitorizar, procurar, exibir, ler, recomendar, 

partilhar, organizar, e anotar notícias, eventos des-

portivos, tempo, comentários, e outras informações, 

conteúdos de periódicos, blogues, e sítios na web, e 

outros textos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo, 

e conteúdo multimédia; software informático para 

gravar, organizar, transmitir, manipular, e rever tex-

tos, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos 

multimédia; software informático que permite aos uti-

lizadores programar e distribuir texto, dados, gráficos, 

imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia através 

de redes de comunicação globais e outras redes infor-

máticas, electrónicas de comunicações; software para 

ler publicações electrónicas; software informático para 

usar em relação com publicação, gestão de conteúdo, 

reportagem de notícias e agregação, publicidade onli-

ne, gestão de campanhas de publicidade e pesquisa de 

mercado; software informático usado para monitorizar 

leituras de conteúdos online, dedicação do usuário, 

exposição publicitária, e respostas de consumidores; 

aparelhos de controlo remoto; conectores, acoplado-

res, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos 

e electrónicos para utilização com todos os produtos 

atrás referidos; capas, sacos, estojos, e suportes adap-

tados ou formatados para computadores, periféricos 

de computadores, hardware de computadores, com-

putadores portáteis, computadores tabletes, computa-

dores laptop, telemóveis, e periféricos de computador 

portáteis; agendas electrónicas; aparelhos para verifi-

car a selagem de correio; caixas registadoras; mecanis-

mos 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 tele-

fax; aparelhos e instrumentos de pesagem; medições; 

quadros de avisos electrónicos; aparelhos de medir; 

pastilhas de silício [para circuitos integrados]; circui-

tos integrados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; pára-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; óculos de sol; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo re-

moto portáteis; peúgas aquecidas electricamente.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184845

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de separação, recepção e pro-

cessamento de correio; gestão de empresas; adminis-

tração de empresas; serviços de consultoria comercial; 

provisão de funções de escritório; serviços de agência 

de publicidade; serviços de publicidade, marketing e 

promoção; consultoria de marketing e publicidade; 

serviços de promoção de vendas; promoção de bens e 

serviços de terceiros; condução de pesquisa de merca-

do; análises às respostas de publicidade e pesquisa de 

mercado; concepção, criação, apresentação, produção 

e disseminação de publicidade e material publicitário 

para terceiros; serviços de planeamento dos meios de 

comunicação; administração dos programas de leal-

dade de consumidores; arranjo e condução de progra-

mas de incentivo para promover a venda de produtos 

e serviços; base de dados computorizada e gestão de 

documentos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com computadores, produtos electrónicos e de 

entretenimento, aparelhos de telecomunicação, tele-

móveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis, e 

outros electrónicos de consumo, software informático, 

e acessórios, periféricos, e estojos para transportar 

tais produtos, fornecidos através da Internet e outras 

redes informáticas, electrónicas e de comunicação; 

demostração de produtos fornecidos em lojas e através 

de redes globais de comunicação e outros redes elec-

trónicas e de comunicação; serviços de angariação de 

assinaturas, nomeadamente provisão de angariação de 

assinaturas para textos, dados, imagens, áudio, vídeo 

e conteúdo multimédia, fornecidos através da Internet 

e outras redes electrónicas e de comunicação; forneci-

mento de textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, 

vídeo e conteúdo multimédia descarregáveis para uma 

angariação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através 

da Internet e outras redes electrónicas e de comunica-

ção; arranjo e condução de conferências comerciais e 

de negócios e trocas comerciais, espectáculos e expo-

sições; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184846

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de análises e pesquisas in-

dustriais; programação de computadores; concepção 

e desenvolvimento de hardware e software de compu-

tadores; concepção, desenvolvimento e manutenção 

de software de computador proprietário nos domínios 
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de reconhecimento de linguagem natural, discurso, 

falantes, língua, voz e reconhecimento de impressão 

digital de voz; aluguer de aparelhos e equipamentos de 

hardware e software de computador; serviços de con-

sultadoria de hardware e software de computador; ser-

viços de consultadoria e de assistência para desenvol-

vimento de sistemas de computadores, base de dados e 

aplicações; fornecimento de informações de hardware 

e software de computador on-line; serviços de criação, 

concepção e manutenção de sítios web; serviços de 

alojamento de sítios web; serviços de Fornecedor de 

Serviços de Aplicação (ASP) que incluem alojamento 

de aplicações de software de computador de tercei-

ros; serviços de Fornecedor de Serviços de Aplicação 

(ASP) que incluem software para criação, elaboração, 

distribuição, descarregamento, transmissão, recepção, 

reprodução, edição, extracção, codificação, descodi-

ficação, visualização, armazenamento e organização 

de conteúdo de textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo 

e multimédia, e publicações electrónicas; serviços de 

Fornecedor de Serviços de Aplicação (ASP) que in-

cluem software para uso relacionado com software de 

reconhecimento de voz e aplicações de software para 

voz; fornecimento de software não descarregável on-

-line; fornecimento de motores de busca para obtenção 

de dados através de internet e outras redes de comu-

nicações electrónicas; serviços de computador, nome-

adamente o fornecimento de uma selecção personali-

zada pelos usuários de notícias, eventos desportivos, 

tempo, comentários, e outras informações, conteúdos 

de periódicos, blogues, e sítios na web, e outros tex-

tos, áudio, vídeo, e conteúdo multimédia; criação de 

índices de informação online, sítios e outros recursos 

disponíveis em redes globais de computadores para 

terceiros; serviços de armazenamento de dados elec-

trónicos; serviços de rede social on-line; fornecimento 

de sítio web de rede social; serviços de cartografia e 

mapas; serviços de informações, assessoria e consulta-

doria relacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184847

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

[730]  Requerente : POLA INC.

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184848

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

[730]  Requerente : POLA INC.

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184849

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

[730]  Requerente : POLA INC.

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184850

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

[730]  Requerente : Lesprit Co., Ltd.

  Endereço : 5-9-2, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184851

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 2138

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184852

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 2138

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184853

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 2138

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184854

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184855

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184856

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

[730]  Requerente : 

 KE JIANGANG

  Endereço : 762-804 14

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184857

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184858

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184859

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184860

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 8 1 G

G,H,F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184863

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação, software de 

aplicação para telefones inteligentes; aplicações de 

software informático descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; estojos 

para telefones inteligentes e telefones móveis; capas 

para telefones inteligentes e telefones móveis; estojos 

protectores para telefones inteligentes; selfie sticks 

[monopés de uso manual] usados como acessórios 

para telefones inteligentes; suportes adaptados para 

telefones inteligentes; correias para telefones inteli-

gentes; telefones móveis; baterias; carregadores de 

baterias; carregadores USB (carregadores de bateria); 

cabos USB; auriculares (earphones); auscultadores; 
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auriculares (headsets); películas protetoras adaptadas 

a telefones inteligentes e telefones móveis; acessórios 

designados a telefones inteligentes e telefones móveis; 

imanes para frigoríficos; suportes de armazenamento 

digitais ou analógicos virgens; imanes decorativos; 

alarmes; óculos de sol; aparelhos e instrumentos óp-

ticos; ecrãs de vídeo; software informático; computa-

dores; películas de proteção de cristais líquidos para 

telefones inteligentes; películas protectoras de superfí-

cie de ecrã para telemóveis; suportes para telemóveis; 

estojos impermeáveis para telemóveis; capas protecto-

ras para telefones inteligentes; teclados para telefones 

inteligentes; suportes para telefones inteligentes; kits 

de mãos livres para telefones celulares; acessórios de 

computador e cabos de computador; software de apli-

cação para computadores que permitam aos usuários 

de computador a habilidade de carregar, trocar e par-

tilhar vídeos; ficheiros digitais descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184864

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicida-

de; serviços de agências de publicidade; publicidade 

online numa rede informática; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); preparação de anún-

cios publicitários para terceiros; difusão de anúncios 

publicitários; publicidade através de todos os meios de 

comunicação públicos; promoção de vendas [para ter-

ceiros]; assessoria no domínio da gestão de negócios 

comerciais e de marketing; apresentação de artigos em 

meios de comunicação, para fins retalhistas; optimi-

zação de motores de busca para promoção de vendas; 

fornecimento e aluguer de espaços publicitários na 

internet; serviços de assessoria e informações empre-

sariais; assistência na direção de negócios comerciais; 

serviços de agências de informações comerciais; forne-

cimento de informações comerciais através de um web-

site; consultadoria em gestão de pessoal; actualização 

e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184865

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras 

via uma rede informática mundial; serviços de banca 

on-line e serviços financeiros; serviços de cartões de 

crédito, processamento e transmissão de facturas e 

pagamentos dos mesmos, e prestação de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferências 

de fundos; transmissão de fundos através de meios 

electrónicos por conta de terceiros; transferência de 

pagamentos por conta de terceiros através da Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processa-

mento de facturas e de pagamento; mediação e gestão 

de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamen-

to de propriedades imobiliárias; avaliação de proprie-

dades imobiliárias; apreciação de propriedades imo-

biliárias; financiamento de propriedades imobiliárias; 

investimento de propriedades imobiliárias; serviços de 

corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de 

agências imobiliárias; serviços actuariais; serviços de 

gestão e consultadoria imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios (imobiliária); investimentos 

de capital; avaliação financeira (seguros, banca, imo-

biliário); serviços de gestão financeira e de activos; 

serviços financeiros prestados através de meios de 

telecomunicações; serviços de assessoria e consulta-

doria financeiras; serviços bancários on-line; serviços 

de informações relacionadas com finanças e seguros 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; avaliação de antiguidades; 

avaliação de objetos de arte; avaliação de joalharia; 

avaliação de veículos usados; provisão de informação 

sobre impostos (serviços financeiros); coletas de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; 
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colectas de beneficência; serviços de pagamento em 

linha; serviços de depósitos em cofres-fortes; arranjo 

de financiamento para projectos de construção.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184867

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais; serviços de for-

mação; apresentação de vídeos de música através de 

dispositivos móveis online; fornecimento de publica-

ções electrónicas online (não descarregáveis); publica-

ção multimédia de material impresso, livros, revistas, 

diários, jornais, boletins informativos, tutoriais, ma-

pas, gráficos, fotografias, vídeos, música e publicações 

electrónicas; publicação electrónica de informação 

numa vasta gama de tópicos online; informação online 

relacionada com entretenimento e divertimento; servi-

ços de entretenimento; serviço de entretenimento onli-

ne; organização e apresentação de espectáculos, com-

petições, jogos, concertos e de eventos de entreteni-

mento; arranjo, condução e hospedagem de eventos de 

entretenimento social; condução de conferências edu-

cacionais; provisão de plataformas de entretenimento 

para geração de conteúdos por usuários; fornecimento 

online de musica, não descarregável; apresentação de 

espectáculos ao vivo; entretenimento desportivo e ser-

viços de informação desportiva; provisão de informa-

ção relacionada com evento desportivos e competições 

a partir de um sítio na web ou dispositivos móveis; 

provisão de programas de entretenimento multimédia 

através da televisão, banda larga, redes sem fios e ser-

viços online; provisão de informação sobre entreteni-

mento através da Internet; serviços de entretenimento 

para a provisão de material áudio e de vídeo, imagens, 

programas de televisão e filmes através de redes online 

de computador; serviços de edição; provisão de publi-

cações electrónicas online (não descarregáveis) através 

de dispositivos móveis; publicação de textos, sem ser 

textos publicitários; serviços de layout, exceto para 

fins publicitários; publicação de conteúdo editorial de 

sítios acessíveis por uma rede informática mundial; 

apresentação de vídeos de música, não descarregáveis, 

através de dispositivos móveis online; provisão de ví-

deos online, não descarregáveis; serviços de legenda-

gem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184868

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Provisão de software de aplicativos 

através de sítios na web; hospedagem on-line de sítios 

na web para terceiros para compartilha de conteúdos 

on-line; hospedagem de plataformas na Internet; pro-

gramação de computadores; design de software; arma-

zenamento eletrónico de dados; software como serviço 

[SaaS]; computação em nuvem; fornecimento de um sí-

tio Web para armazenamento eletrónico de fotografias 

digitais e vídeos; hospedagem de conteúdos digitais na 

Internet; hospedagem de conteúdo de entretenimento 

multimédia; hospedagem de aplicações multimédia e 

interactivas; hospedagem de websites; design de car-

tões de vista; plataforma como serviço [PaaS] apre-

sentando plataformas de software para transmissão de 

imagens, conteúdos audiovisuais, conteúdos de vídeo e 

mensagens; serviços informáticos, nomeadamente ser-

viços de alojamento interativos que permitem ao utili-

zador publicar e partilhar os seus conteúdos e imagens 

em linha; fornecimento para utilização temporária de 

software não transferível por download; alojamento 

de conteúdos multimédia para terceiros; serviços de 

computador; fornecimento de serviços de aplicação 

da Internet para comunicações; fornecendo serviços 

informáticos para pesquisa de aplicações telefónicas 

inteligentes.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184869

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

[730]  Requerente : Bytedance Ltd.

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

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

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

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

ciamento de propriedade intelectual; serviços pessoais 

e sociais prestados por terceiros para satisfazer as ne-

cessidades de indivíduos; serviços de redes sociais ba-

seados na Internet; serviços de redes sociais em linha 

acessíveis através de aplicações móveis descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184870

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

[730]  Requerente : BWX Brands Pty Ltd

  Endereço : 2 Darby Way, Dandenong South, Vic-

toria, 3175, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184871

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

[730]  Requerente : BWX Brands Pty Ltd

  Endereço : 2 Darby Way, Dandenong South, Vic-

toria, 3175, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184872

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

[730]  Requerente : BWX Brands Pty Ltd

  Endereço : 2 Darby Way, Dandenong South, Vic-

toria, 3175, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

/

/

/
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/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184874

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

[730]  Requerente : LISETTE-MARIA PUHALAI-

NEN

  Endereço : Estonia, Tallinn, Pirita, Supluse pst 

5-2, 11911

  Nacionalidade :  Estónia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184875

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184876

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184877

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

[730]  Requerente : Barry Callebaut AG

  Endereço : Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 

Zurich, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau; cacau em pó; produtos de ca-

cau; chocolate; produtos à base de chocolate; revesti-

mentos de chocolate; coberturas de chocolate; recheios 

à base de chocolate; pastas de chocolate; bebidas à 
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base de chocolate; xaropes de chocolate; fudge de cho-

colate; decorações à base de chocolate para produtos 

de confeitaria; artigos de confeitaria; confeitaria de 

chocolate; produtos de padaria; preparações para a 

confecção de produtos de padaria; recheios à base de 

chocolate para produtos de padaria; artigos de paste-

laria; produtos de padaria de chocolate, gelados; so-

bremesas de chocolate; preparações para fazer bebidas 

[à base de chocolate]; decorações de chocolate para 

bolos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/01/07  Su íça

N.º 00210/2021

[210]  N.º : N/184878

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184879

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184880

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184881

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184882

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184883

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184884

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184885

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184886

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184887

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : /

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184888

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/184889

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 244-246

11 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184896

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : MACAU ARTE RESINA SO-

CIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 1

8 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184897

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : MACAU ARTE RESINA SO-

CIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

  Endereço : 1

8 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

42

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184898

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 
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 KOC LEONG VA

  Endereço : 1-G A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184899

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184900

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184901

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184902

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184903

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184904

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184905

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184906

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184907

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184908

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184909

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184910

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 
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de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184911

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184912

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184913

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.
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[210]  N.º : N/184914

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184915

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184916

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184917

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184918

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184919

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184920

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184921

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184922

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e negócios, incluindo ser-

viços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas 

comerciais e sózinhos, expondo uma variedade de pro-

dutos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, 

lembranças, novidades, artigos para ofertas, vestuário, 

acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, pro-

dutos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, 

fragrâncias, artigos de cuidado pessoal, cosméticos, 

roupa de casa (houseware), arte, comidas, bebidas, 

charutos, cigarros, e acessórios para fumadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9) e Ciano (C84 M24 Y0 

K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184923

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Educação; formação; divertimento; 

actividades desportivas e culturais, entretenimento, 

nomeadamente, actuações musicais ao vivo, produções 

teatrais e produções de comédias; health clubs; centros 

e arcadas de diversão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9) e Ciano (C84 M24 Y0 

K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184924

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Creches; hotéis; restaurantes; servi-

ços de portaria de hotéis; serviços de bar; serviços de 

catering; providenciar instalações para convenções, 

banquetes, funções sociais, angariações de fundos, e 

eventos especiais; fazer reservas de hotéis para outros.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9) e Ciano (C84 M24 Y0 

K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184925

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e negócios, incluindo ser-

viços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas 

comerciais e sózinhos, expondo uma variedade de pro-

dutos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, 

lembranças, novidades, artigos para ofertas, vestuário, 

acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, pro-

dutos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, 

fragrâncias, artigos de cuidado pessoal, cosméticos, 

roupa de casa (houseware), arte, comidas, bebidas, 

charutos, cigarros, e acessórios para fumadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9) e Ciano (C84 M24 Y0 

K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184926

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Educação; formação; divertimento; 

actividades desportivas e culturais, entretenimento, 

nomeadamente, actuações musicais ao vivo, produções 

teatrais e produções de comédias; health clubs; centros 

e arcadas de diversão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9) e Ciano (C84 M24 Y0 

K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184927

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Creches; hotéis; restaurantes; servi-

ços de portaria de hotéis; serviços de bar; serviços de 

catering; providenciar instalações para convenções, 

banquetes, funções sociais, angariações de fundos, e 

eventos especiais; fazer reservas de hotéis para outros.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9) e Ciano (C84 M24 Y0 

K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184928

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e negócios, incluindo ser-

viços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas 

comerciais e sózinhos, expondo uma variedade de pro-

dutos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, 

lembranças, novidades, artigos para ofertas, vestuário, 

acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, pro-

dutos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, 

fragrâncias, artigos de cuidado pessoal, cosméticos, 

roupa de casa (houseware), arte, comidas, bebidas, 

charutos, cigarros, e acessórios para fumadores.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9), Ciano (C84 M24 Y0 

K0) e Laranja (C0 M80 Y95 K0) conforme represen-

tado na figura.

[210]  N.º : N/184929

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Educação; formação; divertimento; 

actividades desportivas e culturais, entretenimento, 

nomeadamente, actuações musicais ao vivo, produções 

teatrais e produções de comédias; health clubs; centros 

e arcadas de diversão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9), Ciano (C84 M24 Y0 

K0) e Laranja (C0 M80 Y95 K0) conforme represen-

tado na figura.

[210]  N.º : N/184930

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Creches; hotéis; restaurantes; servi-

ços de portaria de hotéis; serviços de bar; serviços de 

catering; providenciar instalações para convenções, 

banquetes, funções sociais, angariações de fundos, e 

eventos especiais; fazer reservas de hotéis para outros.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M72 Y0 K18), Vermelho (C0 M100 Y43 

K19), Verde (C70 M0 Y100 K9), Ciano (C84 M24 Y0 

K0) e Laranja (C0 M80 Y95 K0) conforme represen-

tado na figura.

[210]  N.º : N/184931

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e negócios, incluindo ser-

viços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas 

comerciais e sózinhos, expondo uma variedade de pro-

dutos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, 

lembranças, novidades, artigos para ofertas, vestuário, 

acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, pro-

dutos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, 

fragrâncias, artigos de cuidado pessoal, cosméticos, 

roupa de casa (houseware), arte, comidas, bebidas, 

charutos, cigarros, e acessórios para fumadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Ciano 

(C100 M2 Y14 K0), Azul (C86 M48 Y5 K17), Amarelo 

(C0 M0 Y86 K0) e Laranja (Pantone P30-8C) confor-

me representado na figura.

[210]  N.º : N/184932

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Educação; formação; divertimento; 

actividades desportivas e culturais, entretenimento, 

nomeadamente, actuações musicais ao vivo, produções 
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teatrais e produções de comédias; health clubs; centros 

e arcadas de diversão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Ciano 

(C100 M2 Y14 K0), Azul (C86 M48 Y5 K17), Amarelo 

(C0 M0 Y86 K0) e Laranja (Pantone P30-8C) confor-

me representado na figura.

[210]  N.º : N/184933

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Creches; hotéis; restaurantes; servi-

ços de portaria de hotéis; serviços de bar; serviços de 

catering; providenciar instalações para convenções, 

banquetes, funções sociais, angariações de fundos, e 

eventos especiais; fazer reservas de hotéis para outros.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Ciano 

(C100 M2 Y14 K0), Azul (C86 M48 Y5 K17), Amarelo 

(C0 M0 Y86 K0) e Laranja (Pantone P30-8C) confor-

me representado na figura.

[210]  N.º : N/184934

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casinos, serviços de en-

tretenimento, nomeadamente organização de jogos 

e torneios ao vivo; organização e fornecimento de 

instalações para eventos especiais com competições e 

torneios de casino e de jogos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184935

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Restaurantes; serviços de hotéis; infor-

mações sobre hotéis; serviços de bar; serviços de ca-

tering; fornecimento de instalações (alojamento) para 

funções sociais; organização de banquetes; serviços de 

banquetes; serviços de hotéis para facultar instalações 

para reuniões; serviços de reservas de hotel para ter-

ceiros; serviços de reservas e marcações para restau-

rantes e refeições.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184936

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Programas e concursos de prémios de 

incentivo para clientes, destinados a promover servi-

ços de hotéis, casinos, jogos a dinheiro e apostas, hos-

pitalidade, viagens, vendas a retalho e entretenimento 

para terceiros; serviços de promoção e de publicidade 

para produtos, serviços e lojas de vendas a retalho de 
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terceiros; serviços de promoção e de publicidade onli-

ne através de sítios na rede (websites).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184937

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casinos, serviços de en-

tretenimento, nomeadamente organização de jogos 

e torneios ao vivo; organização e fornecimento de 

instalações para eventos especiais com competições e 

torneios de casino e de jogos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184938

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Restaurantes; serviços de hotéis; infor-

mações sobre hotéis; serviços de bar; serviços de ca-

tering; fornecimento de instalações (alojamento) para 

funções sociais; organização de banquetes; serviços de 

banquetes; serviços de hotéis para facultar instalações 

para reuniões; serviços de reservas de hotel para ter-

ceiros; serviços de reservas e marcações para restau-

rantes e refeições.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184939

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

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

nalizados de porteiro para terceiros, incluindo proce-

der a combinações e reservas pessoais, realizar reca-

dos e facultar informações específicas aos clientes indo 

ao encontro de necessidades individuais, prestados em 

hotéis, casinos e complexos de resorts.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184942

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 
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bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184943

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184944

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184945

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184946

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas a retalho, comercia-

lizando uma variedade de produtos, nomeadamente, 

lembranças, novidades, artigos para prendas, roupas, 

acessórios para roupas, joalharia, brinquedos, artigos 

de desporto, artigos de papelaria, livros, vídeos, CD’s, 

DVD’s e multimédia em geral, fragrâncias, produtos 

para cuidados pessoais, cosméticos, artigos para casa, 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros e acessórios 

para fumadores; serviços comerciais, incluindo a ad-

ministração de programas de atribuição de pontos de 

incentivo para clientes; concursos e programas de atri-

buição de incentivos para promover a venda de bens e 

serviços de terceiros; serviços de fidelização de clien-

tes e serviços de clubes de clientes para finalidades de 

promoção comercial e / ou publicidade.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184947

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços imobiliários, incluindo cessão 

de espaços em centros comerciais; serviços prestados 

por centros comerciais, incluindo emissão de cartões 

com valor armazenado; serviços de administração de 

imóveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184948

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços para casinos e jogos de fortu-

na ou azar, fornecimento de facilidades para casinos e 

jogos para entretenimento, incluindo actuações musi-

cais ao vivo, produções teatrais e comédias; health 

clubs ; centros e arcadas de divertimento, forneci-

mento de serviços para casinos e para jogos através de 

websites  e redes computadorizadas globais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184949

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Hotéis, restaurantes, serviços de por-

taria de hotéis, serviços de bar, serviços de catering, 

fornecimento de instalações para convenções, banque-

tes, funções sociais, angariações de fundos e eventos 

especiais; serviços de arena, nomeadamente facultar 

instalações para concertos; facultar instalações para 

conferências, exposições e reuniões; facultar instala-

ções para exposições; serviços de agência de viagem, 

nomeadamente, efectuar reservas e marcações para 

restaurantes e refeições e alojamento; fazer reservas 

de hotel para terceiros; serviços de fornecimento de 

comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços 

de hotel; facultar serviços de banquetes e instalações

alojamento para eventos sociais e ocasiões espe-

ciais; serviços de fornecimento de informações, conse-

lhos e consultadoria relacionados com todos os servi-

ços supra mencionados.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184950

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M100 Y61 K26), Azul (C76 M62 Y31 

K0), Vermelho (C9 M91 Y85 K0), Clarete (C53 M97 

Y71 K23), Preto (C96 M92 Y76 K70) e Dourado (C29 

M37 Y80 K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184951

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M100 Y61 K26), Azul (C76 M62 Y31 

K0), Vermelho (C9 M91 Y85 K0), Clarete (C53 M97 

Y71 K23), Preto (C96 M92 Y76 K70) e Dourado (C29 

M37 Y80 K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184952

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M100 Y61 K26), Azul (C76 M62 Y31 

K0), Vermelho (C9 M91 Y85 K0), Clarete (C53 M97 

Y71 K23), Preto (C96 M92 Y76 K70) e Dourado (C29 

M37 Y80 K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184953

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M100 Y61 K26), Azul (C76 M62 Y31 

K0), Vermelho (C9 M91 Y85 K0), Clarete (C53 M97 

Y71 K23), Preto (C96 M92 Y76 K70) e Dourado (C29 

M37 Y80 K0) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/184954

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M90 Y32 K24), Vermelho (C21 M90 

Y75 K12), Clarete (C27 M91 Y72 K28) e Ouro (Panto-

ne 872C) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/184955

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 



12996     35   2021  9  1 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M90 Y32 K24), Vermelho (C21 M90 

Y75 K12), Clarete (C27 M91 Y72 K28) e Ouro (Panto-

ne 872C) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/184956

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M90 Y32 K24), Vermelho (C21 M90 

Y75 K12), Clarete (C27 M91 Y72 K28) e Ouro (Panto-

ne 872C) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/184957

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M90 Y32 K24), Vermelho (C21 M90 

Y75 K12), Clarete (C27 M91 Y72 K28) e Ouro (Panto-

ne 872C) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/184958

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184959

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 12997

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184960

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184961

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184962

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.
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[210]  N.º : N/184963

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184964

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184965

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184966

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184967

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 36

[511]  Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184968

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184969

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/184971

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 5

[511]  Produtos : Preparações médicas constituídas por 

um preparado dermatológico, individual ou em con-

junto, incluindo, mas não exclusivamente, seringas pré-

-cheias, para preencher linhas, rugas, cicatrizes, lábios, 

para reafirmar o rosto e o contorno do corpo e para 

rejuvenescimento da pele; preparações medicinais; 

preparações farmacêuticas; produtos farmacêuticos 

injectáveis; preparações de preenchimentos dérmicos 
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injectáveis; produtos farmacêuticos para os cuidados 

da pele; relaxantes musculares para uso medicinal; 

produtos farmacêuticos para uso em tratamentos não 

cirúrgicos de rejuvenescimento e de beleza e em der-

matologia estética.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/25  Reino Unido

N.º UK00003615880

[210]  N.º : N/184973

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 41

[511]  Serviços : Educação e instrução; formação na 

área dos produtos farmacêuticos, cosméticos e estéti-

ca; organização e direcção de conferências, seminários 

e oficinas de formação; instrução e fornecimento de 

formação prática no domínio da medicina, cosmética e 

estética.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/25  Reino Unido

N.º UK00003615880

[210]  N.º : N/184974

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[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 : 44

[511]  Serviços : Clínicas médicas; conselhos sobre me-

dicamentos; salões de beleza; organização de cuidados 

médicos; cirurgia plástica; tratamentos cosméticos; 

tratamentos de preenchimento injectáveis para uso 

cosmético; fornecimento de informações médicas; for-

necimento de informações médicas em linha através 

de um website.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/25  Reino Unido

N.º UK00003615880

[210]  N.º : N/184976

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : HWK TRADING CO. LTD.

  Endereço : Av. Doutor Francisco Vieira Macha-

do, nº 303, Edf. Ind. Oceano Centro BL1, 6-B, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

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

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozinha-

dos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul escuro, tal como re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/184978

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

L ED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184979

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

L ED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184980

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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T

L ED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184981

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORA-

TION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 Beon-gil, Bundang-

-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184983

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : NEXON KOREA CORPORA-

TION

  Endereço : 7, Pangyo-ro 256 Beon-gil, Bundang-

-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184984

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 11

3 303 304 305 321 322

 Room 303, 304, 305, 321, 322, Bu i ld i ng 3, No. 11 

Chuangxin Road, Science Park, Changping District, 

Beijing, 102200, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184985

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 11

3 303 304 305 321 322

 Room 303, 304, 305, 321, 322, Bu i ld i ng 3, No. 11 

Chuangxin Road, Science Park, Changping District, 

Beijing, 102200, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184986

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 11

3 303 304 305 321 322

 Room 303, 304, 305, 321, 322, Bu i ld i ng 3, No. 11 

Chuangxin Road, Science Park, Changping District, 

Beijing, 102200, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184987

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 11

3 303 304 305 321 322

 Room 303, 304, 305, 321, 322, Bu i ld i ng 3, No. 11 

Chuangxin Road, Science Park, Changping District, 

Beijing, 102200, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184988

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 11

3 303 304 305 321 322

 Room 303, 304, 305, 321, 322, Bu i ld i ng 3, No. 11 

Chuangxin Road, Science Park, Changping District, 

Beijing, 102200, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184989

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Shukun (Beijing) Technology Co., Ltd.

  Endereço : 11

3 303 304 305 321 322
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 Room 303, 304, 305, 321, 322, Bu i ld i ng 3, No. 11 

Chuangxin Road, Science Park, Changping District, 

Beijing, 102200, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184990

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente :

  Endereço : 45-69

18 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184991

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente :

  Endereço : 45-69

18 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185000

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185001

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185002

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185003

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185004

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185005

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

WAN
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OLED

T F T-

-L C D

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185006

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185007

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185008

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tuya Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

3 701

 Room 701, Building 3, More Center, No.87 Gudun 

Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185012

[220]  Data de pedido : 2021/07/08



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13007

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  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; loções cosméticas; soros de beleza cosmé-

ticos; máscaras para o rosto de uso cosmético; perfu-

maria, fragrâncias e incensos; óleos essenciais; sprays 

perfumados para o corpo; preparações para perfumar 

o ambiente para repelir insectos; desodorizantes para 

uso pessoal.

[540]  Marca : 

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

verde e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185013

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, médicos e 

veterinários; produtos higiénicos para uso médico; 

alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéti-

cos para humanos e animais; emplastros, material para 

pensos; matérias para obturações dentárias, cera den-

tária; preparações desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

géis medicinais; cremes medicinais; loções medicinais; 

aerossóis medicinais; sprays medicinais; emplastros 

medicinais; unguentos medicinais; cataplasmas me-

dicinais; óleos medicinais; l inimentos medicinais; 

pomadas medicinais; adesivos medicinais; compressas 

medicinais; espumas medicinais; comprimidos medici-

nais; gaze para pensos; ligaduras para pensos; emplas-

tros adesivos; fármacos analgésicos anti-inflamatórios 

transdérmicos; sprays refrescantes para uso medicinal.

[540]  Marca : 

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

verde e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185014

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : HISAMITSU PHARMACEU-

TICAL CO., INC.

  Endereço : 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 

Saga 841-0017 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; materiais de 

sutura; dispositivos terapêuticos e de assistência adap-

tados para deficientes; aparelhos de massagem; apare-

lhos, dispositivos e artigos para lactentes; aparelhos, 

dispositivos e artigos de actividade sexual; almofadas 

para sacos de gelo para uso medicinal; contracepti-

vos, não químicos; membranas timpânicas artificiais; 

tampões para os ouvidos para dormir; aparelhos de 

massagem estética para fins industriais; aparelhos de 

massagem eléctrica para uso doméstico; luvas para 

uso medicinal; mictórios [para uso médico]; limpa-

-ouvidos para uso médico; dispositivos e instrumentos 

médicos para administração transdérmica de medica-

mentos, constituídos por micro agulhas e um adesivo; 

almofadas ou adesivos de refrigeração do tipo gel para 

absorver e irradiar calor repentino no corpo humano 

para uso médico; almofadas térmicas ou adesivos acti-

vados por ar para uso médico; almofadas ou adesivos 

de aquecimento para uso médico; sacos de gelo para 

uso medicinal; aparelhos de aquecimento para uso 

medicinal; aquecedores do corpo para uso médico; 

suportes para uso médico; almofadas ou adesivos de 

refrigeração do tipo gel para uso médico; dispositivos 

médicos para baixar a febre; folhas e embalagens de 

gel de refrigeração para uso medicinal; folhas de gel de 

resfriamento para o tratamento de enxaquecas, dor de 

cabeça e insolação; máscaras higiénicas para uso mé-

dico; máscaras higiénicas para uso por pessoal médico.
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[540]  Marca : 

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

verde e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185017

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Peloton Interactive, Inc.

  Endereço : 125 West 125th Street, 11th Floor, 

Nova Iorque, Nova Iorque 10001, Estados Unidos de 

América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos e aparelhos científicos, 

de investigação, navegação, topografia, fotografia, ci-

nematografia, audiovisual, óptica, pesagem, medição, 

sinalização, detecção, teste, inspecção, salvamento 

de vidas e ensino; aparelhos e instrumentos para 

conduzir, trocar, transformar, acumular, regular ou 

controlar a distribuição ou utilização de electricidade; 

aparelhos e instrumentos para gravação, transmissão, 

reprodução ou processamento de som, imagens ou 

dados; conteúdos de media gravada e discarregável, 

software, gravação digital ou analóga e armazenamen-

to de conteúdos de media; mecanismos para aparelhos 

operados por moedas; caixas registadoras, dispositivos 

de cálculo; computadores e periféricos informáticos; 

fatos de mergulhador, máscaras de mergulho, tampões 

de ouvidos para mergulho, clipes nasais para mergu-

lho e natação, aparelhos de respiração para natação 

subaquática; aparelhos extintores de incêndio; leitores 

de vídeo digitais compostos por computador, monitor 

de computador, altifalantes, auscultadores, câmara e 

microfone; leitores MP3; fones de ouvido e de cabeça; 

meios de comunicação digital, nomeadamente, discos 

compactos pré-gravados, áudio descarregável e gra-

vações audiovisuais, tudo nos campos do exercício, 

fitness, bem estar, nutrição, consciência plena, medita-

ção e desenvolvimento pessoal; software descarragável 

sob a natureza de aplicação para uso por indivíduos 

que participam em aulas de exercício, treino físico e 

instrução de exercício, para agendar aulas de exercício, 

para detectar, armazenar e reportar o gasto diário de 

energia humana e o nível de actividade física, para de-

senvolver e monitorizar a actividade pessoal e planos 

de exercício, objectivos de treino e dar feedback sobre 

os resultados alcançados; computadores e software 

para monitorização e análise de vários parâmetros 

associados ao funcionamento de uma bicicleta, ciclo 

de exercício ou equipamento de exercício e para treino 

físico; relógios inteligentes; dispositivos electrónicos 

pessoais utilizados para rastrear objectivos e estatísti-

cas de fitness; dispositivos de uso corporal para registo 

de actividade física.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185019

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : Peloton Interactive, Inc.

  Endereço : 125 West 125th Street, 11th Floor, 

Nova Iorque, Nova Iorque 10001, Estados Unidos de 

América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; strea-

ming de conteúdos áudio e vídeo na Internet; strea-

ming de conteúdos em áudio e vídeo na Internet, re-

lativos a preparação física, aulas de preparação física, 

bem estar, nutrição, consciência plena, meditação, 

treino e instrução.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185020

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 34 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Pantone 7687C

Pantone 151C

[210]  N.º : N/185021

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 34 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 7687C

Pantone 151C

[210]  N.º : N/185022

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185023

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185024

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185025

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4028 B1509

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185026

[220]  Data de pedido : 2021/07/09
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185027

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[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 : 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/185028

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[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 : 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/185029

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 UNICO HK CORPORATION LIMITED

  Endereço : 60 1 12

1214

 Unit 1214, 12/F, Chai Wan Ind City Phase 1, 60 Wing 

Tai Rd, Chai Wan, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185030

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

 UNICO HK CORPORATION LIMITED

  Endereço : 60 1 12

1214

 Unit 1214, 12/F, Chai Wan Ind City Phase 1, 60 Wing 

Tai Rd, Chai Wan, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185031

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13011

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185032

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[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/185033

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185034

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185035

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 662

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185036

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 662

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185037

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Pier 16 - Property Development 

Limited

  Endereço : Avenida de Lisboa, nº s 2 a 4, Ala Ve-

lha do Hotel Lisboa, 9º andar em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ministração de negócios; serviços de trabalhos admi-

nistrativos (funções de escritório); publicidade no do-

mínio de turismo e viagens; serviços de lojas de vendas 

a retalho relacionados com alimentos e bebidas (F&B 

e restaurantes); venda de produtos, nomeadamente 

produtos domésticos, vestuário, produtos eléctricos; 

serviços de publicidade promocional; serviços de en-

comendas online no domínio de comida para levar 

(take-away) e de entrega em restaurantes; compras 

online relacionadas com produtos de consumo, nome-

adamente perfumes, presentes; gestão comercial de 

restaurantes e lojas de vendas a retalho; fornecimento 

de informações sobre produtos de consumo relaciona-

das com alimentos ou bebidas, produtos domésticos, 

vestuários, produtos eléctricos; gestão comercial de 

hotéis e amenidades relacionadas com hotéis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185038

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Pier 16 - Property Development 

Limited

  Endereço : Avenida de Lisboa, nº s 2 a 4, Ala Ve-

lha do Hotel Lisboa, 9º andar em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ministração de negócios; serviços de trabalhos admi-

nistrativos (funções de escritório); publicidade no do-

mínio de turismo e viagens; serviços de lojas de vendas 

a retalho relacionados com alimentos e bebidas (F&B 

e restaurantes); venda de produtos, nomeadamente 

produtos domésticos, vestuário, produtos eléctricos; 

serviços de publicidade promocional; serviços de en-

comendas online no domínio de comida para levar 

(take-away) e de entrega em restaurantes; compras 

online relacionadas com produtos de consumo, nome-

adamente perfumes, presentes; gestão comercial de 

restaurantes e lojas de vendas a retalho; fornecimento 

de informações sobre produtos de consumo relaciona-

das com alimentos ou bebidas, produtos domésticos, 

vestuários, produtos eléctricos; gestão comercial de 

hotéis e amenidades relacionadas com hotéis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185039

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

309 13 2 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185043

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Fox Media LLC

  Endereço : 10201 West Pico Boulevard, Los An-

geles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científi-

cos, de investigação, de navegação, geodésicos, foto-
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gráficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de detecção, de 

ensaio, de inspecção, de socorro (salvamento) e de en-

sino; aparelhos e instrumentos para condução, comu-

tação, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da distribuição ou da utilização de eletricidade; 

aparelhos e instrumentos para o registo, a transmissão, 

a reprodução ou tratamento de sons, imagens ou da-

dos; suportes gravados ou descarregáveis, software de 

computador, suportes de gravação e armazenamento 

digitais ou analógicos virgens; mecanismos operados 

a moedas; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; 

computadores e periféricos para computadores; fatos 

de mergulho, máscaras de mergulho, tampões para os 

ouvidos para mergulhadores, molas de nariz para mer-

gulhadores e nadadores, luvas para mergulhadores, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

dispositivos de extinção de fogo; desenhos animados; 

correias para telefones móveis; dispositivos de limpeza 

para discos acústicos; estojos para lentes de contacto; 

ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros de músi-

ca descarregáveis; toques descarregáveis para telefones 

móveis; publicações eletrónicas descarregáveis; artigos 

ópticos; estojos para óculos; correntes para óculos; 

cordões para óculos; armações de óculos; ímanes; íma-

nes decorativos; tapetes de rato; estojos para óculos; 

armações de óculos; apoios de pulsos para utilização 

com computador; aplicações de software móveis des-

carregáveis para dispositivos de comunicações móveis, 

destinadas à distribuição de vídeo digital, ficheiros de 

vídeo, conteúdos de vídeo e conteúdos multimédia; 

software informático; software descarregável para 

recepção, transmissão em fluxo, pesquisa, acesso a e 

revisão de conteúdos audiovisuais e multimédia via 

internet, dispositivos eletrónicos digitais móveis, redes 

de comunicações e redes de telecomunicações sem 

fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185044

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Fox Media LLC

  Endereço : 10201 West Pico Boulevard, Los An-

geles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; servi-

ços de transmissão e emissão televisivas; serviços de 

emissão de áudio e vídeo através da internet; emissão 

de programação de vídeo e áudio através da internet; 

serviços de emissão e fornecimento de acesso de tele-

comunicações a conteúdos de vídeo e áudio fornecidos 

através de um serviço de vídeo a pedido via internet; 

streaming de material áudio, visual e audiovisual atra-

vés de uma rede mundial de computadores; transmis-

são contínua de material de vídeo na internet; strea-

ming de material áudio e imagens na internet; serviços 

de telecomunicações, nomeadamente, transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo através de 

redes de telecomunicações, redes de comunicação sem 

fios e da internet; serviços de transmissão de vídeo a 

pedido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185045

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : Fox Media LLC

  Endereço : 10201 West Pico Boulevard, Los An-

geles, California 90035, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; serviços de entre-

tenimento; actividades desportivas e culturais; serviços 

de caligrafia; edição eletrónica; serviços de intérpretes 

linguísticos; serviços de layout, excepto para fins pu-

blicitários; serviços online de publicações electrónicas, 

não descarregáveis; publicação de livros; publicação 

on-line de livros e jornais eletrónicos; publicação de 

textos, com excepção dos textos publicitários; interpre-

tação de linguagem gestual; tradução e interpretação; 

serviços de entretenimento, especificamente forneci-

mento de programas multimédia contínuos de notícias, 

negócios e finanças distribuídos através de plataformas 

diversas por vários tipos de meios de transmissão; for-

necimento de informações de entretenimento em linha 

que incluem notícias, negócios e finanças; serviços de 

entretenimento sob a forma de vídeos e imagens não 

descarregáveis com programas multimédia sobre notí-
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cias, negócios e finanças, transmitidos através da inter-

net e de redes de comunicação sem fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185049

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185050

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185051

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185052

[220]  Data de pedido : 2021/07/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185053

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : HWK TRADING CO. LTD.

  Endereço : Av. Do Dr. Francisco Vieira Machado 

303, Ed. Ind. Ocean Centro BL.1, 6-F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

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

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozinha-

dos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro, preto, branco, 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185054

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : HWK TRADING CO. LTD.

  Endereço : Av. Do Dr. Francisco Vieira Machado 

303, Ed. Ind. Ocean Centro BL.1, 6-F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

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

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozinha-

dos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde claro, preto, verme-

lho, verde, cinzento, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185055

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : HWK TRADING CO. LTD.

  Endereço : Av. Do Dr. Francisco Vieira Machado 

303, Ed. Ind. Ocean Centro BL.1, 6-F, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

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

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozinha-

dos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarelo claro, preto, bor-

deaux, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185056

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 133

36 6 1

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185057

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 133

36 6 1

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185058

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

 CHE, KA IAN

  Endereço : 50 18M

 No.50 Rua De.Pedro Coutinho Edf. Lei Nin Kok 18M, 

Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185060

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

 ShenZhen Koorui Technology Co., Ltd

  Endereço : 

663 A1

 3rd Floor, Building A1, No.663, Bulong Road, Dafapu 

Community, Bantian Street, Longgang District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185061

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

 ShenZhen Koorui Technology Co., Ltd

  Endereço : 

663 A1

 3rd Floor, Building A1, No.663, Bulong Road, Dafapu 

Community, Bantian Street, Longgang District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185062

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

 ShenZhen Koorui Technology Co., Ltd

  Endereço : 

663 A1

 3rd Floor, Building A1, No.663, Bulong Road, Dafapu 

Community, Bantian Street, Longgang District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185063

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : RAUTUREAU APPLE SHOES

  Endereço : 2, rue Des Boutons D’or, 85130 La 

Gaubretiere, France
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  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185064

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185065

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185066

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185067

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185068

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 69

C 1310

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185069

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUA-

RE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX 

CO., LTD.)

  Endereço : 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ímãs decorativos; software para má-

quinas de jogos de vídeo de salão de jogos; programas 

para máquinas de jogos de vídeo de salão de jogos; 

máquinas e aparelhos de telecomunicações; correias 

para telefones móveis; instrumentos, peças, acessórios 

e dispositivos periféricos para máquinas e aparelhos 

de telecomunicações; software informático; progra-

mas de computador; software de jogos de computador; 

software de jogos de realidade virtual; circuitos elec-

trónicos, fitas magnéticas, discos magnéticos, discos 

ópticos, cartuchos ROM e outros suportes de armaze-

namento nos quais são gravados programas de com-

putador; almofadas para ratos; cartões de memória 

virgens; estojos adaptados para cartões de memória; 

estojos adaptados para CDs; teclados de computador; 

joysticks de computador; máquinas e aparelhos elec-

trónicos; instrumentos, peças, acessórios e dispositivos 

periféricos para máquinas e aparelhos electrónicos; 

software para máquinas de jogos de vídeo de uso do-

méstico; programas para consolas de jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; software para consolas de 

jogos de vídeo; programas de jogos electrónicos; cir-

cuitos electrónicos, fitas magnéticas, discos magnéti-

cos, discos ópticos, cartuchos ROM e outros suportes 

de armazenamento nos quais são gravados programas 

para consolas de jogos de vídeo; software para unida-

des de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

programas para unidades de jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; circuitos electrónicos, fitas mag-

néticas, discos magnéticos, discos ópticos, cartuchos 

ROM e outros suportes de armazenamento nos quais 

são gravados programas para unidades de jogos portá-

teis com ecrãs de cristais líquidos; suportes de dados 

magnéticos pré-gravados; discos compactos pré-gra-

vados com música; discos compactos gravados, discos 

compactos de audio pré-gravados, gravações de aúdio 

e outros suportes de armazenamento de gravação de 

aúdio; gravações de aúdio musicais descarregáveis; to-

ques descarregáveis para telemóveis; música descarre-

gável e gravações musicais (incluindo toques musicais 

para telemóveis); gravações de audio e gravações de 

música descarregáveis (incluindo toques de áudio para 

telemóveis); gravações de som sob a forma de discos 

ópticos, discos magnéticos, ROMs semicondutores 

com música e / ou histórias fictícias; gravações audiovi-

suais sob a forma de discos ópticos, discos magnéticos, 

ROMs semicondutores contendo música e / ou histórias 

de ficção animadas; discos de vídeo pré-gravados com 

música e / ou histórias de ficção animadas; cassetes de 

vídeo pré-gravadas com música e / ou histórias de ficção 

animadas; discos de vídeo gravados, discos de vídeo 

pré-gravados, gravações audiovisuais e outros suportes 

de armazenamento com gravações de vídeo e imagem; 

ficheiros de imagens descarregáveis contendo obras 

de arte, textos, gráficos e fotografias relacionados com 

jogos de vídeo, personagens animados, jogos de cartas, 

jogos de computador, banda desenhada, romances e 

revistas; imagens de fundo descarregáveis para com-

putadores e telemóveis; protectores de ecrã descarre-

gáveis para computadores e/ou telemóveis; gravações 

de vídeo descarregáveis; ficheiros de imagens descar-

regáveis; publicações electrónicas na área dos jogos de 

computador, jogos de vídeo, desenhos animados e / ou 

entretenimento em geral; publicações electrónicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185070

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA SQUA-

RE ENIX (ALSO TRADING AS SQUARE ENIX 

CO., LTD.)

  Endereço : 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação ou de instrução 

desportiva; fornecimento em linha de banda dese-

nhada não descarregável; fornecimento de revistas 

não descarregáveis em linha no domínio dos jogos de 

computador, jogos de vídeo, desenhos animados e / ou 

entretenimento em geral; fornecimento de publicações 

electrónicas; organização e apresentação de espec-

táculos ao vivo; fornecimento de imagens e gravuras 

através de telecomunicações; fornecimento de música, 

vozes e áudio através de telecomunicações; serviços de 

entretenimento musical; fornecimento de informações 

relacionadas com serviços de entretenimento musical 

e apresentação de filmes; planeamento, organização e 

realização de eventos de jogos, banda desenhada, ani-

mação e cinema; apresentações de cinema ou produ-

ção e distribuição de filmes cinematográficos; forneci-

mento de jogos de computador em linha; fornecimento 

de jogos de vídeo em linha; serviços de jogos de salão 

de realidade virtual; fornecimento de instalações de 

diversão para realidade virtual, utilizando redes de 

comunicação global; fornecimento de instalações de 

diversão e instalações de jogos para realidade virtual, 

utilizando gráficos informáticos; fornecimento de in-

formações sobre estratégias de jogos de computador 

e / ou estratégias de jogos de vídeo através de redes 

informáticas e / ou redes de comunicação globais; for-

necimento de jogos via telecomunicação; fornecimento 

de salões de jogos; fornecimento de instalações de 

diversão; fornecimento de informações sobre entrete-

nimento no domínio dos jogos de computador, jogos 

de vídeo, jogos de cartas, desenhos animados, banda 

desenhada, romances e / ou revistas; fornecimento de 

informações sobre jogos em linha e fornecimento de 

jogos através de telecomunicações, redes de computa-

dores e / ou redes de comunicação globais; serviços de 

clubes no domínio do entretenimento ou da educação; 

serviços de clube de entretenimento; serviços de en-

tretenimento (através de sistema de adesão); serviços 

educacionais (através de sistema de adesão); serviços 

de entretenimento nomeadamente, serviços de inter-

mediação e de corretagem relacionados com o forne-

cimento de dados monetários e de itens disponíveis no 

jogo, fornecidos através de redes informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185081

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 267

3 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185101

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 14-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185102

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 14/D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185103

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 14/D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185104

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 14-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185105

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 14-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185106

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 14-D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185107

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185108

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

X
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185109

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185110

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185111

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185112

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185113

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185114

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185115

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185116

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1699 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185117

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e produtos de toilette não 

medicinais; dentífricos não medicinais; perfumaria, 

óleos essenciais; preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; cosméticos; pro-

dutos de beleza; produtos de beleza; preparações de 

maquilhagem; bases primárias (primers) de maquilha-

gem ou bases de maquilhagem; produtos cosméticos 

de maquilhagem; verniz para unhas; preparações para 

remover verniz; pestanas postiças; unhas postiças; óle-

os, leites, cremes ou espumas para limpeza do rosto; 

preparações para desmaquilhar; loções, leites, cremes 

ou óleos para uso cosmético; cremes ou óleos cosméti-

cos de massagem para o rosto ou o corpo; preparações 

para branquear a pele; produtos cosméticos para os 

cuidados da pele; produtos cosméticos para os cuida-

dos do corpo; máscaras de beleza; toalhetes ou lenços 

impregnados com um produto de limpeza da pele [para 

uso cosmético]; produtos não medicinais para o trata-

mento da acne; preparações cosméticas de protecção 

solar; preparações cosméticas para o banho; produtos 

para os cuidados dos cabelos; óleos essenciais para 

uso pessoal; algodão e cotonetes de algodão para uso 

cosmético; kits de cosméticos; perfumes; sabonetes; 

produtos de toilette; produtos e substâncias de higiene 

não medicinais; soros cosméticos de beleza; soros não 

medicinais para a pele; preparações cosméticas para 

os cuidados da pele, preparações cosméticas de limpe-

za, tonificantes, esfoliantes e hidratantes; cremes, lo-

ções e géis não medicinais para a pele; cremes e loções 

para as mãos e para o corpo, geles para banho e duche; 

esfoliantes para o corpo, pós para o corpo; óleos de 

banho e sais de banho não medicinais; loções para os 

cabelos, produtos para os cuidados dos cabelos, produ-

tos cosméticos para os cuidados dos cabelos, incluindo 

champôs e produtos para enxaguamento e produtos 

amaciadores para os cabelos; cotonetes para uso cos-

mético, cotonetes para aplicação de cosméticos; bolas 

de algodão para remover cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185118

[220]  Data de pedido : 2021/07/13
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[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; utensílios de cozinha e de 

mesa, excepto garfos, facas e colheres; pentes e espon-

jas; escovas, excepto pincéis; materiais para o fabrico 

de escovas; artigos para fins de limpeza; vidro em 

bruto ou semitrabalhado, excepto vidro de construção; 

vidraria, porcelana e faiança; escovas, excepto pincéis; 

escovas cosméticas; escovas para sobrancelhas; escovas 

para pestanas; pincéis para maquilhagem; escovas de 

cabelo; escovas para os lábios; escovas de unhas; esco-

vas de toilette; pincéis de barbear; borlas para pó-de-

-arroz; caixas para compactos em pó; aparelhos para 

aplicar maquilhagem; aparelhos para desmaquilhar, 

não eléctricos; pentes; estojos para pentes; aparelhos 

desodorizantes para uso pessoal; pulverizadores de 

perfume; frascos para perfume; esponjas de maquilha-

gem; esponjas de banho; esponjas de toilette; estojos 

de toucador equipados; estojos de toilette equipados; 

sacos para cosméticos, equipados; estojos para cosmé-

ticos, equipados; mochilas para cosméticos, equipa-

das; aplicadores de cosméticos; utensílios de toilette; 

utensílios cosméticos; distribuidores de sabão; bombas 

manuais para distribuição de preparações cosméticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185119

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

 NINGBO PEACEBIRD FASHION CO., LTD.

  Endereço : 826

 No. 826 Huancheng Road (W) Ningbo Zhejiang China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185120

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

  Endereço : 14 3 B

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edifício 

King Xiu, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185121

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

  Endereço : 14 3 B

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edifício 

King Xiu, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185122

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 
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 COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E DE CAFÉS EXCELENTE, LIMITADA

  Endereço : 14 3 B

 Rua Luis Gonzaga Gomes No.14, 3 Andar B, Edifício 

King Xiu, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185124

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

/ /

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185125

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185126

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185127

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

/ /

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185128

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185129

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

35

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185133

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 IONG WAI KEONG

  Endereço : 13 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185134

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.
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  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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor rosa-

-vermelha (Pantone 504C ) conforme representado na 

figura.

[210]  N.º : N/185135

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor castanha 

(Pantone 19-14C ) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/185136

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor castanha 

(Pantone 19-14C ) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/185137

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor castanha 

(Pantone 19-14C ) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/185138

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.
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  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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor castanha 

(Pantone 19-14C ) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/185139

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor castanha 

(Pantone 19-14C ) conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/185140

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por gros-

so, nomeadamente de livros de autocolantes, mochi-

las, cartões, etiquetas para bagagem, autocarros de 

brincar, peluches, luvas, peúgas, bonés 3D, artigos de 

papelaria, alfinetes, ímanes e porta-chaves.

[540]  Marca : 

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

vermelha, verde, castanha, cinzenta, preta, dourada e 

branca conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/185141

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho e por gros-

so, nomeadamente de livros de autocolantes, mochi-

las, cartões, etiquetas para bagagem, autocarros de 

brincar, peluches, luvas, peúgas, bonés 3D, artigos de 

papelaria, alfinetes, ímanes e porta-chaves.

[540]  Marca : 

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

prateada, preta, vermelha, branca, amarela, ciano e 

dourada e conforme representado na figura.

[210]  N.º : N/185142

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.
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  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 

secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 

mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Cinza 

Claro (K10), Vermelho (C0 M91 Y76 K0), Castanho 

Trigo (C0 M10 Y62 K0), Vermelho Escuro (C0 M100 

Y34 K53), Azul (C90 M5 Y5 K0) e Amarelo (C9 M0 

Y100 K0) como mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185143

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Cinza 

Claro (K10), Vermelho (C0 M91 Y76 K0), Castanho 

Trigo (C0 M10 Y62 K0), Vermelho Escuro (C0 M100 

Y34 K53), Azul (C90 M5 Y5 K0) e Amarelo (C9 M0 

Y100 K0) como mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185144

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos, brinquedos com 

estofo e de peluche, decorações para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Cinza 

Claro (K10), Vermelho (C0 M91 Y76 K0), Castanho 

Trigo (C0 M10 Y62 K0), Vermelho Escuro (C0 M100 

Y34 K53), Azul (C90 M5 Y5 K0) e Amarelo (C9 M0 

Y100 K0) como mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185145

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 

secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 

mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

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

Claro (K10), Vermelho (C0 M91 Y76 K0), Castanho 

Trigo (C0 M10 Y62 K0), Vermelho Escuro (C0 M100 

Y34 K53) e Azul (C90 M5 Y5 K0) conforme mostrado 

na figura.

[210]  N.º : N/185146

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Cinza 

Claro (K10), Vermelho (C0 M91 Y76 K0), Castanho 

Trigo (C0 M10 Y62 K0), Vermelho Escuro (C0 M100 

Y34 K53) e Azul (C90 M5 Y5 K0) conforme mostrado 

na figura.

[210]  N.º : N/185147

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos, brinquedos com 

estofo e de peluche, decorações para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Cinza 

Claro (K10), Vermelho (C0 M91 Y76 K0), Castanho 

Trigo (C0 M10 Y62 K0), Vermelho Escuro (C0 M100 

Y34 K53) e Azul (C90 M5 Y5 K0) conforme mostrado 

na figura.

[210]  N.º : N/185148

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 

secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 

mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

[540]  Marca : 

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

relo (C0 M20 Y55 K0), Preto (K100), Vermelho (C0 

M100 Y100 K0), Branco Vénus (C0 M14 Y17 K0), Azul 

Claro (C21 M0 Y0 K0), Amarelo Claro (C0 M6 Y25 

K0), Laranja (C0 M40 Y95 K0) e Castanho (C50 M70 

Y80 K70) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185149

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 
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secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 

mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

[540]  Marca : 

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

relo (C0 M20 Y55 K0), Preto (K100), Vermelho (C0 

M100 Y100 K0), Branco Vénus (C0 M14 Y17 K0), Azul 

Claro (C21 M0 Y0 K0), Amarelo Claro (C0 M6 Y25 

K0), Laranja (C0 M40 Y95 K0) e Castanho (C50 M70 

Y80 K70) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185150

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 

secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 

mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

[540]  Marca : 

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

relo (C0 M20 Y55 K0), Preto (K100), Vermelho (C0 

M100 Y100 K0), Branco Vénus (C0 M14 Y17 K0), Azul 

Claro (C21 M0 Y0 K0), Amarelo Claro (C0 M6 Y25 

K0), Laranja (C0 M40 Y95 K0) e Castanho (C50 M70 

Y80 K70) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185151

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 

secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 

mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

[540]  Marca : 

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

relo (C0 M20 Y55 K0), Preto (K100), Vermelho (C0 

M100 Y100 K0), Branco Vénus (C0 M14 Y17 K0), Azul 

Claro (C21 M0 Y0 K0), Amarelo Claro (C0 M6 Y25 

K0), Laranja (C0 M40 Y95 K0) e Castanho (C50 M70 

Y80 K70) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185152

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 

secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 
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mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

[540]  Marca : 

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

relo (C0 M20 Y55 K0), Preto (K100), Vermelho (C0 

M100 Y100 K0), Branco Vénus (C0 M14 Y17 K0), Azul 

Claro (C21 M0 Y0 K0), Amarelo Claro (C0 M6 Y25 

K0), Laranja (C0 M40 Y95 K0) e Castanho (C50 M70 

Y80 K70), Amarelo (C0 M22 Y90 K0), Rosa (C0 M69 

Y14 K0), Verde (C50 M0 Y100 K0), Azul (C85 M50 Y0 

K0) e Roxo (C77 M73 Y0 K0) conforme mostrado na 

figura.

[210]  N.º : N/185153

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 : 16

[511]  Produtos : Artigos de papelaria, envelopes, blo-

cos de notas, cartões para anotar, calendários, marca-

dores para livros, arquivadores, cartões de felicitações, 

postais, posters, gravuras, obras de arte (não incluídas 

noutras classes), canetas, lápis, borrachas, afiadores de 

lápis, lápis de cera, livros para colorir, revistas, livros, 

brochuras, publicações, catálogos, decalcomanias, au-

tocolantes, papel de embrulho, pesa-papéis, bases para 

secretárias, marcadores de mesa em papel, toalhas de 

mesa em papel, guardanapos de papel, pratos de papel, 

bases para copos em papel, livros para marcações de 

encontros e livros de endereços.

[540]  Marca : 

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

relo (C0 M20 Y55 K0), Preto (K100), Vermelho (C0 

M100 Y100 K0), Branco Vénus (C0 M14 Y17 K0), Azul 

Claro (C21 M0 Y0 K0), Amarelo Claro (C0 M6 Y25 

K0), Laranja (C0 M40 Y95 K0) e Castanho (C50 M70 

Y80 K70) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185154

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

817

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185155

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

817

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185156

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

817

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185158

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 MIRACLESOAR (MACAU) GROUP LIMITED

  Endereço : 29 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185159

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 MIRACLESOAR (MACAU) GROUP LIMITED

  Endereço : 29 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185160

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 MIRACLESOAR (MACAU) GROUP LIMITED

  Endereço : 29 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185161

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 JUO YU CO., LTD.

  Endereço : 24158 38

1

 1F., No. 38, Chonghua Street, Sanchong District, New 

Taipei City 24158, Taiwan, China

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185162

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 JUO YU CO., LTD.

  Endereço : 24158 38

1

 1F., No. 38, Chonghua Street, Sanchong District, New 

Taipei City 24158, Taiwan, China

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185163

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 JUO YU CO., LTD.

  Endereço : 24158 38

1

 1F., No. 38, Chonghua Street, Sanchong District, New 

Taipei City 24158, Taiwan, China
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185164

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 LEE, WAN TING

  Endereço : 101 30

2

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185165

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : API INTERNATIONAL HOL-

DINGS LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay I I, Road Town, Tortola, VG1110, 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185166

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : API INTERNATIONAL HOL-

DINGS LIMITED

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay I I, Road Town, Tortola, VG1110, 

British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185167

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185168

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185169

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

A 12 12001

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185170

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

  Endereço : 2 7 8

G

 Flat G, Floor 8, Tower 7, Aegean Coast, 2 Kwun Tsing 

Road, So Kwun Wat Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185171

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

  Endereço : 2 7 8

G

 Flat G, Floor 8, Tower 7, Aegean Coast, 2 Kwun Tsing 

Road, So Kwun Wat Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185185

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Fatos de mergulho, coletes de mergu-

lho, botas de mergulho, luvas de mergulho, capuz de 

mergulho, calções de mergulho e tops de mergulho.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185186

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Fatos de mergulho, coletes de mergu-

lho, botas de mergulho, luvas de mergulho, capuz de 

mergulho, calções de mergulho e tops de mergulho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185188

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 205-207

13 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

/

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185189

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 205-207

13 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185190

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 205-207

13 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185191

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 205-207

13 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

/

/
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185192

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 205-207

13 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185193

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 205-207

13 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185199

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 LIO MAN KIN

  Endereço : 97 12/

AB

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185201

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TARTE, INC.

  Endereço : 1375

800 10018

 1375 Broadway, Suite 800, New York, NY 10018, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico 

de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro 

em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de 

construção); vidraria, porcelana e faiança não incluído 

noutras classes; pincéis cosméticos; aplicadores de cos-

méticos; bolsas para cosméticos contendo cosméticos 

(bolsas guarnecidas), sendo produtos da classe 21.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185203

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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; 

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-



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13039

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.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185205

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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-

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-
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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/185206

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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-
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mento de dados; dispositivos informáticos periféricos; 

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/185207

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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-

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 
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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 ne-

gócios; fornecimento de acesso a um website  inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros 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-

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/185208

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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; 
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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-

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/185209

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Alibaba Singapore Holding Priva-

te Limited

  Endereço : 8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, 

Singapore 068811, Singapore
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  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; 

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-
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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.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185210

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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-

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 
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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 ne-

gócios; fornecimento de acesso a um website  inte-

ractivo numa rede mundial de computadores para ter-

ceiros 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-

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/185211

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[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 
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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-

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-
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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/185212

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : POLA INC.

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185213

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 CHOI CHIO LONG

  Endereço : 248 24 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185220

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185221

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185222

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185223

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/03  União Euro-

peia N.º 18388808

[210]  N.º : N/185224

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/03  União Euro-

peia N.º 18388808

[210]  N.º : N/185225

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutch ins Dr ive, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/03  União Euro-

peia N.º 18388808

[210]  N.º : N/185253

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185254

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185255

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185262

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

 CHENG LAI NGAN

  Endereço : Travessa do Paiva No.9 Edf. Hoi Tin 

R/C-D Macau

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185263

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

 CHENG LAI NGAN

  Endereço : Travessa do Paiva No.9 Edf. Hoi Tin 

R/C-D Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185264

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

 CHENG LAI NGAN

  Endereço : Travessa do Paiva No.9 Edf. Hoi Tin 

R/C-D Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185265

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

 CHENG LAI NGAN

  Endereço : Travessa do Paiva No.9 Edf. Hoi Tin 

R/C-D Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185266

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185267

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : WATAMI CO., LTD.

  Endereço : 1-1-3 Haneda, Otaku, Tokyo 144-0043, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de alimen-

tos e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185278

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

 LAM WENG HENG
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  Endereço : 52B

37 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185279

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

 MARS GROUP COMPANY LIMITED

  Endereço : 31-31 A 1-2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 99 M 93 Y 57

K 36

[210]  N.º : N/185280

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

 MARS GROUP COMPANY LIMITED

  Endereço : 31-31 A 1-2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 99 M 93 Y 57

K 36

[210]  N.º : N/185281

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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/185282

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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; bolachas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185283

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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, 

bolachas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185284

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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/185285

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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; bolachas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185286

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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, 

bolachas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185287

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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/185288

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America
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  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; bolachas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185289

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[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, 

bolachas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185290

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : East West Bank

  Endereço : 135 North Los Robles Avenue, Pasa-

dena, California 91101, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicativos de software informático 

para telemóveis, leitores multimédia portáteis, e com-

putadores portáteis, nomeadamente, software informá-

tico para uso na gestão e monitorização de cartões de 

débito pré-pagos; software informático descarregável 

relacionado com aplicações móveis para uso na gestão 

de contas bancárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185291

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : East West Bank

  Endereço : 135 North Los Robles Avenue, Pasa-

dena, California 91101, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços bancários e financeiros; servi-

ços bancários e financeiros on-line.

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/161869 2021/08/10 2021/08/10 Discovery Communications, LLC 18

N/161872 2021/08/10 2021/08/10 Discovery Communications, LLC 28

N/167333 2021/08/10 2021/08/10

Maxim’s Caterers Limited

43

N/169190 2021/08/10 2021/08/10 14

N/169191 2021/08/10 2021/08/10 18

N/169192 2021/08/10 2021/08/10 25

N/172676 2021/08/10 2021/08/10

HUANG JUNWU

39

N/172923 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/172925 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/174834 2021/08/10 2021/08/10 The Hongkong Land Company, Limited 35

N/174836 2021/08/10 2021/08/10 The Hongkong Land Company, Limited 37

N/174838 2021/08/10 2021/08/10 The Hongkong Land Company, Limited 43

N/175391 2021/08/11 2021/08/11

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

36

N/175392 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

41

N/175393 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

16

N/175394 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

35

N/175395 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

36

N/175396 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

41

N/175397 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

16

N/175398 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

35

N/175399 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

36
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N/175400 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

41

N/175401 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

16

N/175402 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

35

N/175403 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

36

N/175404 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

41

N/175405 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

16

N/175406 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

35

N/175407 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

36

N/175408 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

41

N/175409 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

16

N/175411 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

16

N/175412 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

35

N/175413 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

36

N/175414 2021/08/10 2021/08/10

JENNIFER YU CHENG GIRLS IMPACT FOUNDATION 

LIMITED

41

N/175614 2021/08/10 2021/08/10 35

N/175804 2021/08/10 2021/08/10 Globe-Trotter Group Limited 18

N/176191 2021/08/10 2021/08/10 Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin Seiki Co., Ltd.) 11
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N/176208 2021/08/10 2021/08/10 Apple Inc. 42

N/176501 2021/08/10 2021/08/10 Zinzino AB  05

N/176580 2021/08/10 2021/08/10 DOUGH BROS HOLDINGS LIMITED 43

N/176598 2021/08/10 2021/08/10 Emeis Cosmetics Pty Ltd 21

N/176795 2021/08/10 2021/08/10 Apple Inc. 42

N/176809 2021/08/10 2021/08/10 Apple Inc. 42

N/176865 2021/08/10 2021/08/10 Asia Pacific Loan Market Association Limited 41

N/176866 2021/08/10 2021/08/10 Asia Pacific Loan Market Association Limited 42

N/177051 2021/08/10 2021/08/10 Oatly AB 05

N/177111 2021/08/10 2021/08/10

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LIMITED

05

N/177112 2021/08/10 2021/08/10

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LIMITED

05

N/177125 2021/08/10 2021/08/10 Mars, Incorporated 29

N/177126 2021/08/10 2021/08/10 Mars, Incorporated 30

N/177321 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 05

N/177322 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 42

N/177323 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 05

N/177324 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 42

N/177325 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 05

N/177326 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 42

N/177327 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 05

N/177328 2021/08/10 2021/08/10 Y-mAbs Therapeutics, Inc 42

N/177363 2021/08/10 2021/08/10 GIORGIO ARMANI S.p.A. 03

N/177366 2021/08/10 2021/08/10 GIORGIO ARMANI S.p.A. 35

N/177367 2021/08/10 2021/08/10 Huf Worldwide, LLC 25

N/177393 2021/08/10 2021/08/10 -U

KIN FUNG WEISEN-U CO LTD

05

N/177482 2021/08/10 2021/08/10 MEI Pharma Inc. 05

N/177513 2021/08/10 2021/08/10 POLA INC. 03

N/177516 2021/08/10 2021/08/10

OU KA NETWORK AND MEDIA DEVELOPMENT, 

COMPANY LIMITED

35

N/177555 2021/08/10 2021/08/10

Tai Chak Fong

09

N/177635 2021/08/10 2021/08/10 Fidia Farmaceutici S.p.A. 10

N/177983 2021/08/10 2021/08/10

NATASHA DENONA TRADING LTD.

03

N/177984 2021/08/10 2021/08/10

NATASHA DENONA TRADING LTD.

35

N/178024 2021/08/10 2021/08/10 Oishii Farm Corporation 31
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N/178040 2021/08/10 2021/08/10 JCM American Corporation 09

N/178041 2021/08/10 2021/08/10 JCM American Corporation 09

N/178042 2021/08/10 2021/08/10 JCM American Corporation 09

N/178043 2021/08/10 2021/08/10 JCM American Corporation 35

N/178044 2021/08/10 2021/08/10 JCM American Corporation 41

N/178045 2021/08/10 2021/08/10 JCM American Corporation 09

N/178046 2021/08/10 2021/08/10 JCM American Corporation 09

N/178048 2021/08/10 2021/08/10 Apple Inc. 38

N/178061 2021/08/10 2021/08/10 HERMES INTERNATIONAL 18

N/178063 2021/08/10 2021/08/10 Ecolab USA Inc. 35

N/178065 2021/08/10 2021/08/10 Ecolab USA Inc. 41

N/178163 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/178164 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 20

N/178165 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 21

N/178166 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 24

N/178167 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/178168 2021/08/10 2021/08/10 Barefoot Dreams, Inc. 27

N/178291 2021/08/10 2021/08/10 Retail Royalty Company 35

N/178292 2021/08/10 2021/08/10 Retail Royalty Company 25

N/178293 2021/08/10 2021/08/10 Retail Royalty Company 18

N/178294 2021/08/10 2021/08/10 Retail Royalty Company 14

N/178295 2021/08/10 2021/08/10 Retail Royalty Company 03

N/178303 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

05

N/178305 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

10

N/178306 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

24

N/178307 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

35

N/178308 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

05

N/178310 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

10

N/178311 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

24

N/178312 2021/08/10 2021/08/10

Victoria (Hong Kong) 3D Medical Technology Company Limited

35

N/178453 2021/08/10 2021/08/10 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/178550 2021/08/10 2021/08/10 Apple Inc. 09

N/178552 2021/08/10 2021/08/10 Apple Inc. 09
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N/178766 2021/08/10 2021/08/10 EXXON MOBIL CORPORATION 04

N/178783 2021/08/10 2021/08/10 POLA INC. 05

N/178914 2021/08/10 2021/08/10 ELENA MILANI 25

N/178915 2021/08/10 2021/08/10 ELENA MILANI 35

N/179096 2021/08/10 2021/08/10 MAN Truck & Bus SE 04

N/179151 2021/08/10 2021/08/10 Otsuka Medical Devices Co., Ltd. 10

N/179180 2021/08/10 2021/08/10 HISADA ART INDUSTRY, CO., LTD. 03

N/179222 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179223 2021/08/10 2021/08/10 41

N/179224 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179225 2021/08/10 2021/08/10 41

N/179253 2021/08/10 2021/08/10

Kanei Hitokoto Seicha Inc.

30

N/179255 2021/08/10 2021/08/10

Kanei Hitokoto Seicha Inc.

30

N/179329 2021/08/10 2021/08/10 DISTRIBUCIONES FELIU, S.L. 05

N/179347 2021/08/10 2021/08/10 35

N/179349 2021/08/10 2021/08/10 35

N/179406 2021/08/10 2021/08/10

KOUK KA KEONG

42

N/179436 2021/08/10 2021/08/10

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

Games)

09

N/179437 2021/08/10 2021/08/10

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

Games)

41

N/179526 2021/08/10 2021/08/10 Ascendis Pharma Endocrinology Division A/S 05

N/179527 2021/08/10 2021/08/10 Ascendis Pharma Endocrinology Division A/S 10

N/179528 2021/08/10 2021/08/10 Globe-Trotter Group Limited 18

N/179555 2021/08/10 2021/08/10 CJ Olive Young Corporation 10

N/179557 2021/08/10 2021/08/10 CJ Olive Young Corporation 03

N/179564 2021/08/10 2021/08/10

SUPERCELL OY

09

N/179565 2021/08/10 2021/08/10

SUPERCELL OY

16

N/179566 2021/08/10 2021/08/10

SUPERCELL OY

25

N/179567 2021/08/10 2021/08/10

SUPERCELL OY

28

N/179568 2021/08/10 2021/08/10

SUPERCELL OY

41

N/179621 2021/08/10 2021/08/10 Hetkinen Group Oy 03
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N/179622 2021/08/10 2021/08/10 Bellamy’s Organic Pty Ltd 05

N/179636 2021/08/10 2021/08/10 MAGAL SOCIETA’A RESPONSABILITA’LIMITATA 

SEMPLIFICATA

25

N/179642 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179675 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179676 2021/08/10 2021/08/10 41

N/179760 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179761 2021/08/10 2021/08/10 41

N/179762 2021/08/10 2021/08/10 42

N/179787 2021/08/10 2021/08/10 OMS International Co., Ltd. 03

N/179788 2021/08/10 2021/08/10 OMS International Co., Ltd. 35

N/179789 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179790 2021/08/10 2021/08/10 15

N/179791 2021/08/10 2021/08/10 25

N/179792 2021/08/10 2021/08/10 35

N/179793 2021/08/10 2021/08/10 42

N/179800 2021/08/10 2021/08/10 MAGAL SOCIETA’A RESPONSABILITA’LIMITATA 

SEMPLIFICATA

35

N/179853 2021/08/10 2021/08/10 14

N/179854 2021/08/10 2021/08/10 14

N/179897 2021/08/10 2021/08/10

SBE HOTEL LICENSING, LLC

35

N/179898 2021/08/10 2021/08/10

SBE HOTEL LICENSING, LLC

36

N/179899 2021/08/10 2021/08/10

SBE HOTEL LICENSING, LLC

41

N/179900 2021/08/10 2021/08/10

SBE HOTEL LICENSING, LLC

43

N/179926 2021/08/10 2021/08/10 AZHAR CORP 18

N/179927 2021/08/10 2021/08/10 AZHAR CORP 25

N/179928 2021/08/10 2021/08/10 AZHAR CORP 35

N/179929 2021/08/10 2021/08/10 MARTA ARANDA STUDIO S.L. 35

N/179956 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179957 2021/08/10 2021/08/10 41

N/179958 2021/08/10 2021/08/10 09

N/179959 2021/08/10 2021/08/10 41

N/179977 2021/08/10 2021/08/10 12

N/179978 2021/08/10 2021/08/10 18

N/179979 2021/08/10 2021/08/10 24

N/179980 2021/08/10 2021/08/10 35

N/179981 2021/08/10 2021/08/10 40
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N/179983 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/179984 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/179985 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/179986 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/179987 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/179988 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/179989 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/179990 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/179991 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/179992 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/179993 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/179994 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/180027 2021/08/10 2021/08/10 BARBARA ERIKA ZANANTONI 25

N/180028 2021/08/10 2021/08/10 BARBARA ERIKA ZANANTONI 35

N/180089 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180090 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180091 2021/08/10 2021/08/10 38

N/180092 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180102 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180143 2021/08/10 2021/08/10 42 41

N/180191 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180192 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180201 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 41

N/180202 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 09

N/180203 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 38

N/180204 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 41

N/180205 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 09

N/180206 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 38

N/180207 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 41

N/180208 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 09

N/180209 2021/08/10 2021/08/10 NCSOFT Corporation 41

N/180215 2021/08/10 2021/08/10

HO SOU WAN

29

N/180216 2021/08/10 2021/08/10

HO SOU WAN

30

N/180217 2021/08/10 2021/08/10

HO SOU WAN 

29

N/180218 2021/08/10 2021/08/10

HO SOU WAN 

30

N/180238 2021/08/10 2021/08/10 35
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N/180239 2021/08/10 2021/08/10 43

N/180242 2021/08/10 2021/08/10

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

41

N/180253 2021/08/10 2021/08/10

CHOI HON LIT

31

N/180260 2021/08/10 2021/08/10

AGÊNCIA COMERCIAL S LEAL, LIMITADA

16

N/180261 2021/08/10 2021/08/10 16

N/180287 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180288 2021/08/10 2021/08/10 29

N/180308 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180346 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180352 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180353 2021/08/10 2021/08/10 41

N/180354 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180356 2021/08/10 2021/08/10

LIALUSTER INC.

35

N/180360 2021/08/10 2021/08/10

WEB POINT TECHNOLOGY ENGINEERING LTD.

42

N/180361 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180362 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180363 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180364 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180365 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180366 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180367 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180368 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180369 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180370 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180371 2021/08/10 2021/08/10 34

N/180372 2021/08/10 2021/08/10

Powervision Tech Inc.

07

N/180373 2021/08/10 2021/08/10

Powervision Tech Inc.

09

N/180374 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180375 2021/08/10 2021/08/10 41

N/180376 2021/08/10 2021/08/10 Las Vegas Sands Corp. 35

N/180377 2021/08/10 2021/08/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/180378 2021/08/10 2021/08/10 36

N/180380 2021/08/10 2021/08/10

CHEONG NGAN LENG 

35
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N/180383 2021/08/10 2021/08/10 E-MART Inc. 35

N/180387 2021/08/10 2021/08/10 TXRH INTERNATIONAL IP, LLC 43

N/180397 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/180398 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/180399 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/180400 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/180401 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/180402 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/180403 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 05

N/180404 2021/08/10 2021/08/10 The a2 Milk Company Limited 29

N/180406 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180407 2021/08/10 2021/08/10

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD

34

N/180412 2021/08/10 2021/08/10 25

N/180413 2021/08/10 2021/08/10

WAI CHIN SEONG

25

N/180414 2021/08/10 2021/08/10 FANCL CORPORATION 03

N/180416 2021/08/10 2021/08/10 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 30

N/180419 2021/08/10 2021/08/10 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 30

N/180420 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180423 2021/08/10 2021/08/10 Starbucks Corporation 30

N/180430 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180431 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180432 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180433 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180434 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180435 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180440 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180445 2021/08/10 2021/08/10 NURIA VISO BASTARRICA 25

N/180446 2021/08/10 2021/08/10 NURIA VISO BASTARRICA 35

N/180447 2021/08/10 2021/08/10 HIRONIC CO., LTD. 10

N/180448 2021/08/10 2021/08/10 NOVAGROUP CORP 36

N/180449 2021/08/10 2021/08/10 NOVAGROUP CORP 39

N/180450 2021/08/10 2021/08/10 NOVAGROUP CORP 41

N/180451 2021/08/10 2021/08/10 NOVAGROUP CORP 43

N/180452 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33

N/180453 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33

N/180454 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33

N/180455 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33

N/180456 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33



13066     35   2021  9  1 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/180457 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33

N/180458 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33

N/180459 2021/08/10 2021/08/10 Bodegas Fundador S.L.U. 33

N/180462 2021/08/10 2021/08/10 ME DESIGNS LLC 25

N/180463 2021/08/10 2021/08/10

O KAM TENG

44

N/180464 2021/08/10 2021/08/10

O KAM TENG

44

N/180467 2021/08/10 2021/08/10 43

N/180468 2021/08/10 2021/08/10 THERMOS L.L.C. 18

N/180470 2021/08/10 2021/08/10 12

N/180471 2021/08/10 2021/08/10 12

N/180472 2021/08/10 2021/08/10 12

N/180484 2021/08/10 2021/08/10 HOCHDORF Swiss Nutrition AG 05

N/180486 2021/08/10 2021/08/10 Allergan, Inc. 03

N/180487 2021/08/10 2021/08/10 Allergan, Inc. 05

N/180491 2021/08/10 2021/08/10 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/180492 2021/08/10 2021/08/10

WONG CHON WAI

42

N/180493 2021/08/10 2021/08/10 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/180494 2021/08/10 2021/08/10 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/180495 2021/08/10 2021/08/10 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/180496 2021/08/10 2021/08/10 GEAR UP INTERNATIONAL LIMITED 09

N/180501 2021/08/10 2021/08/10

CHONG HONG MUI 

32

N/180504 2021/08/10 2021/08/10 41

N/180505 2021/08/10 2021/08/10 29

N/180506 2021/08/10 2021/08/10

Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Commerce de 

Macau

35

N/180507 2021/08/10 2021/08/10

Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Commerce de 

Macau

35

N/180508 2021/08/10 2021/08/10

Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Commerce de 

Macau

35

N/180509 2021/08/10 2021/08/10

Associação da Indústria de Transfronteiriça E-Commerce de 

Macau

35

N/180510 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180518 2021/08/10 2021/08/10 Lange Uhren GmbH 14

N/180522 2021/08/10 2021/08/10 Johnson & Johnson 05
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N/180523 2021/08/10 2021/08/10 09

N/180550 2021/08/10 2021/08/10 37

N/180554 2021/08/10 2021/08/10 E. & J. GALLO WINERY 33

N/180555 2021/08/10 2021/08/10 E. & J. GALLO WINERY 33

N/180556 2021/08/10 2021/08/10 Ipsen Consumer Healthcare 05

N/180564 2021/08/10 2021/08/10 Scholar Corporation 09

N/180565 2021/08/10 2021/08/10 Scholar Corporation 16

N/180576 2021/08/10 2021/08/10 29

N/180577 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180578 2021/08/10 2021/08/10 29

N/180579 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180580 2021/08/10 2021/08/10 32

N/180581 2021/08/10 2021/08/10 33

N/180582 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180583 2021/08/10 2021/08/10 43

N/180588 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 03

N/180589 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 05

N/180590 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 10

N/180591 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 21

N/180593 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 03

N/180594 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 05

N/180595 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 10

N/180596 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 21

N/180598 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 03

N/180599 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 05

N/180600 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 10

N/180601 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 21

N/180603 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 03

N/180604 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 05

N/180605 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 10

N/180606 2021/08/10 2021/08/10 Universal Partners Management Ltd. 21

N/180624 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180625 2021/08/10 2021/08/10 33

N/180626 2021/08/10 2021/08/10

ICON HEALTH & FITNESS, INC.

27

N/180627 2021/08/10 2021/08/10

ICON HEALTH & FITNESS, INC.

28

N/180628 2021/08/10 2021/08/10

ICON HEALTH & FITNESS, INC.

27

N/180629 2021/08/10 2021/08/10

ICON HEALTH & FITNESS, INC.

28
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N/180630 2021/08/10 2021/08/10

ICON HEALTH & FITNESS, INC.

09

N/180631 2021/08/10 2021/08/10

ICON HEALTH & FITNESS, INC.

28

N/180632 2021/08/10 2021/08/10

ICON HEALTH & FITNESS, INC.

41

N/180633 2021/08/10 2021/08/10

China Life Insurance (Group) Company

36

N/180634 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180635 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180636 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180637 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180638 2021/08/10 2021/08/10 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/180639 2021/08/10 2021/08/10 Las Vegas Sands Corp. 43

N/180641 2021/08/10 2021/08/10 Oane Marques Maria Wilma 03

N/180643 2021/08/10 2021/08/10 ENVIRON SKIN CARE (PTY) LIMITED 03

N/180647 2021/08/10 2021/08/10 WHISTLEBLOWER LIMITED 25

N/180649 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180650 2021/08/10 2021/08/10 Cosmetic Skin Solutions LLC 03

N/180651 2021/08/10 2021/08/10 Cosmetic Skin Solutions LLC 03

N/180653 2021/08/10 2021/08/10 Cosmetic Skin Solutions LLC 03

N/180656 2021/08/10 2021/08/10 Cosmetic Skin Solutions LLC 03

N/180657 2021/08/10 2021/08/10 The Procter & Gamble Company 03

N/180662 2021/08/10 2021/08/10 PERNOD RICARD 33

N/180663 2021/08/10 2021/08/10 PERNOD RICARD 35

N/180665 2021/08/10 2021/08/10 PERNOD RICARD 43

N/180670 2021/08/10 2021/08/10 40

N/180671 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180672 2021/08/10 2021/08/10 40

N/180673 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180674 2021/08/10 2021/08/10 40

N/180675 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180679 2021/08/10 2021/08/10  DE JESUS, MANUEL ANTONIO 43

N/180680 2021/08/10 2021/08/10

LI HONG LIU

03

N/180681 2021/08/10 2021/08/10

LI HONG LIU

18

N/180682 2021/08/10 2021/08/10

LI HONG LIU

25
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N/180683 2021/08/10 2021/08/10

LI HONG LIU

30

N/180684 2021/08/10 2021/08/10 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/180685 2021/08/10 2021/08/10 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/180691 2021/08/10 2021/08/10 Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/180692 2021/08/10 2021/08/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 09

N/180693 2021/08/10 2021/08/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 16

N/180694 2021/08/10 2021/08/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 25

N/180696 2021/08/10 2021/08/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 41

N/180697 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 25

N/180698 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 29

N/180699 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 30

N/180700 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 32

N/180701 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 35

N/180702 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 43

N/180703 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 25

N/180704 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 29

N/180705 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 30

N/180706 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 32

N/180707 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 35

N/180708 2021/08/10 2021/08/10 In-N-Out Burgers 43

N/180713 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180720 2021/08/10 2021/08/10 01

N/180721 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180722 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180723 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180724 2021/08/10 2021/08/10 21

N/180725 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180726 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180727 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180728 2021/08/10 2021/08/10

Beijing Xide International Network Technology Co., Ltd.

09

N/180729 2021/08/10 2021/08/10

Beijing Xide International Network Technology Co., Ltd.

14

N/180730 2021/08/10 2021/08/10

Beijing Xide International Network Technology Co., Ltd.

18

N/180731 2021/08/10 2021/08/10

Beijing Xide International Network Technology Co., Ltd.

25

N/180732 2021/08/10 2021/08/10

Beijing Xide International Network Technology Co., Ltd.

35

N/180733 2021/08/10 2021/08/10 25
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N/180739 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180740 2021/08/10 2021/08/10 42

N/180741 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180742 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180743 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180744 2021/08/10 2021/08/10 05

N/180745 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180746 2021/08/10 2021/08/10

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E DE CAFÉS 

EXCELENTE, LIMITADA

30

N/180747 2021/08/10 2021/08/10

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES E DE CAFÉS 

EXCELENTE, LIMITADA

30

N/180748 2021/08/10 2021/08/10 Plus X Creative Partners 03

N/180749 2021/08/10 2021/08/10 Plus X Creative Partners 35

N/180750 2021/08/10 2021/08/10 Vu’or Co., Ltd. 03

N/180751 2021/08/10 2021/08/10 Vu’or Co., Ltd. 35

N/180752 2021/08/10 2021/08/10 Vu’or Co., Ltd. 03

N/180753 2021/08/10 2021/08/10 Vu’or Co., Ltd. 35

N/180757 2021/08/10 2021/08/10

SI SON LAM

43

N/180758 2021/08/10 2021/08/10

SI SON LAM

43

N/180759 2021/08/10 2021/08/10

SI SON LAM

43

N/180760 2021/08/10 2021/08/10 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/180783 2021/08/10 2021/08/10 QUARTA CAFFÈ S.p.A. 30

N/180784 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 25

N/180785 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 28

N/180786 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 30

N/180787 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 32

N/180788 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 33

N/180789 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 34

N/180790 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 41

N/180791 2021/08/10 2021/08/10 Red Bull AG 43

N/180796 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180797 2021/08/10 2021/08/10

LEONG IN IN 

03

N/180850 2021/08/10 2021/08/10 CARLOS JUAN DIEZ-TINO LOPEZ 25

N/180851 2021/08/10 2021/08/10 CARLOS JUAN DIEZ-TINO LOPEZ 35

N/180852 2021/08/10 2021/08/10 29



N.º 35 — 1-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13071

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/180853 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180854 2021/08/10 2021/08/10 43

N/180859 2021/08/10 2021/08/10

Wong Meng Chun

25

N/180874 2021/08/10 2021/08/10

UN KA U

35

N/180879 2021/08/10 2021/08/10

FANCL CORPORATION

03

N/180880 2021/08/10 2021/08/10 ModernaTX, Inc. 05

N/180883 2021/08/10 2021/08/10 Dragon Impact Limited 43

N/180888 2021/08/10 2021/08/10 19

N/180889 2021/08/10 2021/08/10 30

N/180890 2021/08/10 2021/08/10

DOIT Network Technology Co., Ltd.

09

N/180891 2021/08/10 2021/08/10

DOIT Network Technology Co., Ltd.

41

N/180896 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180898 2021/08/10 2021/08/10 KIA MOTORS CORPORATION 12

N/180899 2021/08/10 2021/08/10 KIA MOTORS CORPORATION 12

N/180900 2021/08/10 2021/08/10 25

N/180901 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180903 2021/08/10 2021/08/10 H. Lundbeck A/S 05

N/180904 2021/08/10 2021/08/10 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/180908 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180910 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180911 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180912 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180914 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180916 2021/08/10 2021/08/10 32

N/180917 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180919 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180920 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180922 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180923 2021/08/10 2021/08/10 35

N/180924 2021/08/10 2021/08/10 The Coca-Cola Company 32

N/180925 2021/08/10 2021/08/10 The Coca-Cola Company 33

N/180937 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 18

N/180938 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 20

N/180939 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 24

N/180940 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 25

N/180941 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 27
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N/180942 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 18

N/180943 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 20

N/180944 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 24

N/180945 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 25

N/180946 2021/08/10 2021/08/10 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 27

N/180956 2021/08/10 2021/08/10

CHENG LAI NGAN

44

N/180979 2021/08/10 2021/08/10 03

N/180990 2021/08/10 2021/08/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 27

N/180991 2021/08/10 2021/08/10 The Coca-Cola Company 33

N/180992 2021/08/10 2021/08/10 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/180993 2021/08/10 2021/08/10 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/180995 2021/08/10 2021/08/10

SON VO TECHNOLOGY CO., LTD.

37

N/180996 2021/08/10 2021/08/10

Olá Trading Company Limited

35

N/180998 2021/08/10 2021/08/10 Coupang Corp. 29

N/180999 2021/08/10 2021/08/10 Coupang Corp. 30

N/181000 2021/08/10 2021/08/10 Coupang Corp. 31

N/181001 2021/08/10 2021/08/10 Coupang Corp. 32

N/181003 2021/08/10 2021/08/10 Coupang Corp. 39

N/181081 2021/08/10 2021/08/10 05

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/172623

 Data de registo 2021/08/10

 Data de despacho 2021/08/10

 Titular LICENSE INTERNATIONAL, INC.

 Classe 5

216 214 2 a desodorizantes para uso doméstico contendo preparações de 

esterilização; veneno para ratos; insecticidas; pesticidas; preparações para destruir animais nocivos; preparações para 

exterminar lesmas; fumigantes; repelentes de insectos para uso em recipientes de cozinha para arroz; papel anti-traça; 

papel para apanhar moscas; preparações para purificar o ar preparações farmacêuticas; fungicidas; 

germicidas; preparações esterilizantes; biocidas; preparações para exterminar insectos; produtos desinfectantes; acaricidas; 

champôs insecticidas para animais; repelentes de insectos; sprays anti-insectos; lenços impregnados com repelentes de insectos; 

lenços em forma de folha impregnados com repelentes de insectos; desinfectantes para fins de higiene  
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N.º
Data de
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Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/158375 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/158376 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/158377 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/158378 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/158379 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/158380 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/158381 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/158382 2021/08/13 MIZUNARA WHISKY 

COLLECTIONS LIMITED

33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 199.º

N/163814 2021/08/12 MAXIM’S LIMITED 32 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

n.º 1 do art.º 214.º

N/167561 2021/08/03

HIERSUN INDUSTRIAL 

CO., LTD.

03 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/169925 2021/08/12 19 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/172152 2021/08/10 03 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/172153 2021/08/10 14 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/172154 2021/08/10 21 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/172155 2021/08/10 25 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/172156 2021/08/10 30 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/172157 2021/08/10 32 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/172158 2021/08/10 33 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

Renovação

N.º

P/008667

(8415-M)

P/010082

(9914-M)

P/010672

(10557-M)

N/005576 N/005873 N/005903 N/006795

N/006796 N/006855 N/006856 N/006857 N/024292 N/024293 N/027057

N/027263 N/027595 N/027603 N/027604 N/027605 N/027671 N/027672

N/027673 N/027914 N/028087 N/028088 N/028232 N/028259 N/028260

N/028261 N/028262 N/028263 N/028264 N/028265 N/028267 N/028268

N/028269 N/028769 N/028770 N/028771 N/028772 N/028773 N/028861

N/028948 N/028949 N/028950 N/029274 N/029275 N/029276 N/029277

N/029278 N/029279 N/029280 N/029281 N/029282 N/029283 N/029284

N/029285 N/029286 N/029287 N/029288 N/029289 N/029290 N/029291

N/029292 N/029293 N/029294 N/029295 N/029296 N/029297 N/029308

N/029309 N/029958 N/029959 N/029960 N/029961 N/030058 N/030059

N/030576 N/030602 N/030608 N/030613 N/030660 N/030661 N/030662

N/030830 N/030887 N/075900 N/075901 N/075902 N/075903 N/075904

N/075905 N/075975 N/075976 N/075977 N/075978 N/075979 N/075980

N/075981 N/076675 N/077496 N/077887 N/077888 N/077889 N/077890

N/080032 N/080188 N/080627 N/080628 N/080629 N/080630 N/080632

N/080633 N/080634 N/080635 N/080885 N/081003 N/081067 N/081068

N/081069 N/081070 N/081071 N/081072 N/081073 N/081306 N/081353

N/081354 N/081415 N/081416 N/081753 N/081754 N/082316 N/082317

N/082318 N/082324 N/082325 N/082326 N/082624 N/082627 N/082628

N/082629 N/082630 N/082631 N/082632 N/082633 N/082634 N/082635

N/082868 N/083023 N/083024 N/083025 N/083136 N/083237 N/083238

N/083526 N/083528 N/083531 N/083532 N/083703 N/083705 N/083706

N/083707 N/083708 N/083709 N/083710 N/083711 N/083712 N/083721

N/083722 N/083723 N/083724 N/083885 N/083886 N/084228 N/084265
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N.º

N/084266 N/084267 N/084268 N/084392 N/084393 N/084601 N/084602

N/084633 N/084736 N/084737 N/084778 N/085028 N/085029 N/085030

N/085031 N/085032 N/085033 N/085034 N/085035 N/085036 N/085037

N/085038 N/085039 N/085040 N/085041 N/085071 N/085072 N/085073

N/085308 N/085309 N/085310 N/085311 N/085312 N/085313 N/085314

N/085315 N/085316 N/085804 N/085805 N/085806 N/085969 N/086039

N/086040 N/086138 N/086165 N/086166 N/086167 N/086201 N/086202

N/086209 N/086287 N/086288 N/086289 N/086291 N/086603 N/086604

N/086605 N/086606 N/086607 N/086608 N/086609 N/086610 N/086611

N/086612 N/086613 N/086614 N/086649 N/086650 N/086651 N/086652

N/086653 N/086654 N/086655 N/086656 N/086678 N/086679 N/086680

N/086681 N/086793 N/086794 N/086795 N/086796 N/086797 N/086798

N/086799 N/086800 N/086801 N/086802 N/086803 N/086804 N/086805

N/088047 N/088050 N/088052 N/088057 N/088058 N/088060 N/088244

N/088593 N/088673 N/088674 N/088783 N/088785 N/088786 N/088906

N/088907 N/088908 N/088909 N/088921 N/088923 N/088924 N/088932

N/088933 N/088934 N/088935 N/088936 N/088937 N/088938 N/088939

N/088940 N/088941 N/088942 N/088943 N/088944 N/088945 N/089184

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/007930

(7700-M)

P/007942

(7712-M)

N/062177

N/062178

2021/08/10

Modificação de 

sede

Wyeth LLC 235 East 42nd Street, New York, NY 

10017, United States of America

Transmissão

Wyeth LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC, com 

sede em Corporation Service Company, 

251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, United States
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/005569

N/005570

2021/08/11

Modificação de 

sede

YVES SAINT 

LAURENT (Societe 

par Actions Simplifiee)

37-39 rue de Bellechasse, 75007 Paris, 

França

N/005644

N/005645

2021/07/28

Modificação de 

sede

Panda Sociedade 

de Gestao de 

Investimentos Limitada

90

9

N/012819

N/012820

N/012821

N/032022

N/032023

N/032024

N/083637

N/083638

N/083639

2021/08/06

Transmissão JIAHAO 

FOODSTUFF 

LIMITED

86

GUANGDONG JIAHAO FOODSTUFF 

LIMITED, com sede em No. 86 Shagang 

West Road, Gangkou Town, Zhongshan 

City, Guangdong Province, China

N/017622

N/017628

2021/08/03

Modificação de 

sede

Wyeth LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 

10017, U.S.A.

Transmissão

Wyeth LLC UPJOHN US 1 LLC, com sede em 235 

East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, 

U.S.A.

N/023079

N/023082

N/023083

2021/07/30

Transmissão

Le Film Distribution 

LLC

Spyglass Media Group, LLC, com sede 

em 1840 Century Park East, #1500, Los 

Angeles, California 90067, USA

N/024294 2021/08/06

Modificação de 

sede

QIRINESS 22, Quai Galliéni 92150 Suresnes, 

France

Modificação de 

identidade

FMGI QIRINESS

N/025847

N/025849

N/025850

2021/08/06

Transmissão

CHENGDU 

ARCHAEOLOGY 

WORK TEAM 

(CHENGDU 

ARCHAEOLOGY 

RESEARCH 

CENTER)

2

N/026302 2021/07/28

Modificação de 

sede

LALIQUE PARFUMS 

SA

G r u b e n s t ra s s e 18 , 8 0 4 5 Z ü r i c h , 

Switzerland

N/027605 2021/08/11

Modificação de 

sede

S o c i é t é d e s H ô t e l s 

Méridien

3 rue de Téhéran Paris 75008, France

N/042772 2021/08/10

Modificação de 

sede

D/CE Holdings LLC Th re e Wo r l d Tra d e C e n t re, 17 5 

Greenwich Street, New York, NY10007, 

U.S.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/049842

N/051215

2021/07/30

Modificação de 

identidade

Fuji Xerox Kabushiki 

Kaisha, also trading as 

Fuji Xerox Co., Ltd.

FUJIFILM Business Innovat ion 

Kabushiki Kaisha, also trading as 

FUJIFILM Business Innovation Corp.

N/074443

N/074444

N/074445

N/074446

2021/08/06

Transmissão

6

N/074946 2021/07/30

Transmissão por 

fusão

EX HACIENDA LOS 

CAMICHINES, S.A. 

DE C.V.

Becle, S.A.B. de C.V., com sede em 

Guillermo Gonzalez Camarena #800, 

Piso 4, Colonia Santa Fe, Delegacion 

Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 

01210, Mexico

N/075614 2021/08/06

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

18 A

N/076370

N/076372

N/076374

N/076375

2021/08/06

Transmissão

Genghis Productions 

Ltd.

Punakha Holdings Ltd, com sede em 

45 Nikou Demetriou, Rose Court, Suite 

301, Larnaca 6031, Cyprus

N/080617

N/080618

N/080619

N/081120

N/081121

N/083978

N/083979

N/083980

2021/08/02

Modificação de 

sede

Hakkasan Limited 3rd Floor, Eisley House, 24 - 30 Great 

Titchfield Street, London, W1W 8BF, 

England

N/081067

N/081068

N/081069

N/081070

N/081071

N/081072

N/081073

2021/08/10

Modificação de 

sede

S U N C I TY G RO U P 

LIMITED

263 12 N

P

N/081619

N/081620

2021/07/28

Modificação de 

sede Y&M  JEWELRY CO., 

LTD

3008

B 901 902 911 912

N/081809

N/081810

N/081811

N/081812

N/081813

N/081814

N/081815

N/081816

N/081817

N/081818

N/081819

N/081820

N/081821

N/081822

N/081823

N/081824

N/081825

N/081826

N/081827

N/081828

N/081829

N/081830

N/101515

2021/07/28

Modificação de 

sede

KERING 40 rue de Sèvres, 75007 Paris, France

N/082316

N/082317

N/082318

N/082324

N/082325

N/082326

2021/08/10

Modificação de 

sede

GABRIELLE 

STUDIO, INC.

512 Seventh Avenue, New York, 

N.Y.10018, U.S.A.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/082467 2021/07/28

Modificação de 

sede

DISTILLERIE DES 

MOISANS

9 impasse des chais, 16440 Sireuil 

(France)

N/082525

N/082526

N/092374

N/092907

2021/08/11

Modificação de 

sede

RRI Financial, Inc. 7815 Walton Parkway, New Albany, 

Ohio 43054, U.S.A.

N/083665 2021/08/06

Modificação de 

identidade

N/084123 2021/08/02

Modificação de 

sede

Sake No Hana Limited 3rd Floor, Eisley House, 24 - 30 Great 

Titchfield Street, London, W1W 8BF, 

England

N/084394

N/084395

N/084396

N/084397

N/093215

N/093216

N/101798

N/101799

N/101800

N/101801

N/101802

N/101803

N/101804

N/101805

N/101806

N/101807

N/101808

N/101809

N/107159

N/107160

N/107161

N/107162

N/107163

N/107164

N/107165

N/107770

N/107771

N/107772

N/107773

N/107774

N/107775

N/107776

N/107991

N/107992

N/107993

N/107994

N/107995

N/107996

N/107997

2021/08/02

Transmissão

Thomas Cook Group 

plc

Fosun Tourism and Culture Group 

(HK) Company Limited, com sede 

em Level 54, Hopewell Centre, 183 

Queen’s Road East, Hong Kong

N/086165 2021/08/10

Modificação de 

sede

Lun Kam Kuan

43

6 A

N/087036

N/087037

N/087038

2021/08/03

Transmissão

PROCALÇADO 

- Produtora de 

Componentes para 

Calçado, SA

Design&More, S.A., com sede em Rua 

das Casas Queimadas, 567, 4415-439 

Grijó - Vila Nova de Gaia, Portugal

N/087039

N/087040

2021/08/03

Transmissão

PROCALÇADO 

- Produtora de 

Componentes para 

Calçado, SA

WALKEMORE, S.A., com sede em 

Rua das Casas Queimadas, 567, 4415-439 

Grijó - Vila Nova de Gaia, Portugal

N/088593 2021/08/10

Modificação de 

sede

Wong Hao I

524

34 C
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/089040

N/089041

N/089042

N/089043

N/089044

N/089045

N/089046

N/089052

N/089053

N/089054

N/089055

N/089099

N/089100

N/089186

N/089187

N/089276

N/089277

N/089278

N/089279

N/089317

N/089318

N/089319

N/089320

N/089344

N/089345

N/089346

N/089347

N/089348

N/089349

N/089350

N/089351

N/089352

N/089353

N/089354

N/089355

N/089356

N/089357

N/089358

N/089359

N/089360

N/089361

N/089362

N/089363

N/089364

N/089365

N/089366

N/089508

N/089509

N/089693

N/089804

N/089805

N/089806

N/089832

N/089833

N/089834

N/089835

N/089836

N/089837

N/089838

N/089839

N/089840

N/089841

N/089842

N/089843

N/089881

N/089882

N/092288

N/095753

N/103041

N/108084

N/108085

N/110808

N/111990

2021/08/03

Transmissão

Takeda Pharmaceutical 

Company Limited

Oscar A-Co KK, com sede em Tokyo 

Kyodo Account ing Off i ce, 3 -1-1 

Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

N/100737 2021/08/06

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

N/111334 2021/08/06

Transmissão 5

N/113679 2021/08/03

Modificação de 

identidade

FRATELLI 

POLACCO Di 

POLACCO ELIO E C. 

S.N.C. 

POLACCO S.N.C. DI ALBERTO, 

ALDO E ITALO RINO POLACCO
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/120373 2021/08/06

Transmissão

GUANGZHOU 

LIGHT INDUSTRY 

AND TRADE 

GROUP LTD.

95

4 422A

N/136055

N/136056

N/143331

N/143332

N/143333

N/143334

N/149519

N/162615

N/162616

N/162617

N/162618

N/162619

N/162620

N/162621

N/162622

N/162623

N/162624

N/162625

N/162626

N/162627

N/162628

N/162629

N/162630

N/162631

N/162632

N/162633

N/162634

N/165112

N/165113

N/165114

2021/07/29

Modificação de 

sede

5 11

1132

N/141888

N/141889

N/141890

N/141891

N/141892

N/141893

N/141894

N/141895

2021/08/10

Transmissão 920

46 108

N/151243 2021/08/06

Modificação de 

identidade ZHEJIANG HUAFON 

SPANDEX CO., LTD.

Modificação de 

sede ZHEJIANG HUAFON 

SPANDEX CO., LTD.

1788

N/155762

N/155763

2021/08/06

Transmissão GUARD SECURITY 

EQUIPMENT 

COMPANY LIMITED

57

11

SecurePlus Limited, com sede em 11/F., 

Nanyang Plaza, 57 Hung To Road, 

Kwung Tong, Kowloon, Hong Kong

N/162033 2021/08/11

Transmissão

MAN SE MAN Marken GmbH, com sede em 

Dachauer Str. 641, 80995 Muenchen, 

Germany

N/167807

N/167808

2021/08/06

Modificação de 

identidade

CHONGQING 

MACIO 

HOUSEHOLD 

FURNITURE CO., 

LTD.

MACIO HOUSEHOLD 

FURNITURE CO., LTD.
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/167849 2021/08/06

Modificação de 

identidade

Inerventions AB EXONEURAL NETWORK AB

N/171298

N/171299

N/171300

N/171301

N/171302

N/171303

N/171304

N/171305

N/171306

N/171307

N/171308

N/171309

2021/08/10

Transmissão Human Horizons 

Holding Co., Ltd.

920

46 108

Human Horizons Holding (Shanghai) 

Co., Ltd., com sede em Room 108, 

Building 46, No.920, Qiqihaer Road, 

Yangpu District, Shanghai, China

N/171587 2021/08/10

Transmissão 920

46 108

Human Horizons Holding (Shanghai) 

Co., Ltd., com sede em Room 108, 

Building 46, No.920, Qiqihaer Road, 

Yangpu District, Shanghai, China

N/174625 2021/07/28

Modificação de 

sede

CLEANBOX 

TECHNOLOGY, INC.

222 2nd Avenue South, 17th Floor, 

Nashville, Tennessee 37201, USA

N/174865

N/174866

N/174867

N/174868

2021/08/06

Transmissão

BIGO 

TECHNOLOGY PTE. 

LTD.

LIKEME PTE. LTD., com sede em 

30 Pasir Panjang Road, #15-31A, 

Mapletree Business City, Singapore 

117440

N/183222

N/183223

2021/08/11

Modificação de 

identidade

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º  
Data de trânsito 

em julgado

1 
N/164960 ISLESTARR HOLDINGS LIMITED

TJB

CV2-21-0036-CRJ 2021/06/07

2
 N/150536

N/150537

APPLE INC.

TSI

Ac de 2021/07/08

Proc. n.º 249/2021

2021/07/27

1
 

2
 

1
 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.

2
 O Acordão do TSI, revogou o despacho de recusa da marca. 
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Renúncia parcial

N.º
Data de 

despacho
Titular Parte renunciada

N/160565 2021/08/09 WYSÔ Bogner GmbH joias, joalharia, pedras preciosas, 

instrumentos de relojoaria e cronométricos, 

incluindo cronómetros, metais preciosos e 

suas l igas e produtos em metais preciosos 

ou revestidos com aqueles, decorações para 

vestuário (em metais preciosos)...  

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/115450 2021/08/12 Masaaki HOMMA

SCALPERS FASHION S.L.

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/178827 2021/07/19 Toys“R”Us (Asia) Limited

MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., Ltd.

N/178828 2021/07/19 Toys“R”Us (Asia) Limited

MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., Ltd.

N/179704 2021/08/02 JCR

N/180765 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/180766 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/180767 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/180774 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/180775 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/180776 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/180779 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/180780 2021/08/09 CLARKE, MURRAY COLIN
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Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/177620 2021/07/29 Comité International Olympique

N/177621 2021/07/29 Comité International Olympique

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

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 nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

E/000314 2021/08/10 2021/08/10

LEONG U WENG 

E/000317 2021/08/10 2021/08/10

CHINA CLUB LIMITED

Protecção de Desenho e Modelo

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002197 2021/08/10 2021/08/10 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002198 2021/08/10 2021/08/10 LOUIS VUITTON MALLETIER

D/002474 2021/08/10 2021/08/10

D/002475 2021/08/10 2021/08/10

D/002476 2021/08/10 2021/08/10

D/002477 2021/08/10 2021/08/10

D/002478 2021/08/10 2021/08/10

D/002479 2021/08/10 2021/08/10

D/002480 2021/08/10 2021/08/10

D/002510 2021/08/10 2021/08/10 Turlen Holding SA

D/002514 2021/08/10 2021/08/10 AUTUMNPAPER LIMITED

D/002515 2021/08/10 2021/08/10 AUTUMNPAPER LIMITED

D/002516 2021/08/10 2021/08/10 AUTUMNPAPER LIMITED

D/002582 2021/08/10 2021/08/10

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002593 2021/08/10 2021/08/10

D/002594 2021/08/10 2021/08/10 De Beers UK Limited

D/002595 2021/08/10 2021/08/10 De Beers UK Limited

D/002596 2021/08/10 2021/08/10 De Beers UK Limited

D/002597 2021/08/10 2021/08/10 De Beers UK Limited

D/002598 2021/08/10 2021/08/10 De Beers UK Limited

D/002599 2021/08/10 2021/08/10 De Beers UK Limited

D/002603 2021/08/10 2021/08/10

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/005049

[22]  Data de pedido : 2021/07/16

[71]  Requerente : 

 BIOATLA, INC.

  Endereço : 

11010 92121
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 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 201980058347.2

Data de pedido 2019/08/27 N.º de anúncio CN 

112823166A 2021/05/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/18 , C 07K14/725, 

A61K39/395, C07K14/705, A61K35/17, C07K14/735, 

A61K39/00

[54]  Título : T

 Receptores de antígenos quiméricos condicionalmente 

activos para células T modificadas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/09/07  Estados Unidos 

da América N.º 16/125,302

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004628

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

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 

117 2

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010676749.3

Data de pedido 2020/07/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 111775772B 2021/07/06

[51]  Classificação : B60L58/16, B60L53/80

[54]  Título : 

 Método de correspondência entre veículo e bateria, 

seu dispositivo, sistema e meio de armazenamento le-

gível.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004847

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

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Ningxia Taisheng Biotech Co., Ltd.
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  Endereço : 

750101

 Golden Sunshine Building, Wangyuan Development 

Zone, Yongning County, Yinchuan City, Ningxia, 

750101, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  PEI, Lizhong ,  LI, Qian, 

 ZHANG, Yanmei,  ZHOU, Zhiwei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710606521.5

Data de pedido 2017/07/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107337593B 2021/02/19

[51]  Classificação : C07C46/10, C07C50/28

[54]  Título : Q10

 Um tipo de método de preparação de produto puro de 

coenzima Q10.

[57]  Resumo : Q10

Q10

Q10

Q10 Q10

Q10 7%

[21]  N.º : J/004941

[22]  Data de pedido : 2021/06/03

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shen zhen-HongKong Modern Ser v ice Industry 

Cooperation Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710774389.9

Data de pedido 2017/08/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 108228696B 2021/03/23

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 F 16/583,  G 0 6K9/0 0 , 

G06K9/62, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e sistema de restabelecimento de imagem fa-

cial, dispositivo de filmagem e meio de armazenamen-

to de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/004959

[22]  Data de pedido : 2021/06/09

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 XENON PHARMACEUTICALS INC.

  Endereço : 200 - 3650 Gilmore Way Burnaby, 

British Columbia V5G 4W8, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : , 

, , , 

, , 

, , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780042625.6

Data de pedido 2017/05/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109526219B 2021/03/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/12, C07D417/12, 

C07D451/02, A61K31/4427, A61P25/08

[54]  Título : 

 «Benzenesulfonamide» e seu uso como agentes tera-

pêuticos.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2016/05/20  Estados Unidos 

da América N.º 62/339,773

 2016/12/09  Estados Unidos da América

N.º 62/432,152
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[21]  N.º : J/004963

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

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B , M , M L , R

A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680051138.1

Data de pedido 2016/07/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108290895B 2021/03/19

[51]  Classificação : C07D487/04

[54]  T ít u lo : 

 Métodos de preparação de derivados de benzodiazepi-

na citotóxicos.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/07/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/195,023

 2016/04/26  Estados Unidos da América

N.º 62/327,973

[21]  N.º : J/004964

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

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 GENETIC BIO-LAB CO., LTD.

  Endereço : 12-2, Kita 21-jo Nishi, Kita-ku Sappo-

ro-shi, Hokkaido 0010021, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 FINAL FUTURE INTERNATIONAL CO., LTD.

  Endereço : 11 46  

106-0047

 4-11-46, Minami-azabu, Minato-ku, Tokyo 1060047 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980001839.8

Data de pedido 2019/07/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 110573138B 2021/03/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K8/6 0 ,  A61K8/9 789, 

A61Q19/08

[54]  Título : 

 Agente anti-envelhecimento da pele e regulador da ex-

pressão do gene relacionado com o anti-envelhecimento.

[57]  Resumo : 

DNA

[30]  P r ior idade : 2018/07/24  Japão

N.º 2018-138405

[21]  N.º : J/004966

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

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC EN-

GINEERING AND BIOTECHNOLOGY

  Endereço : Aruna Asaf Ali Marg New Delhi 

110067 India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  Inventor :  KHANNA, Navin, 

 RAMASAMY, Viswanathan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580046960.4

Data de pedido 2015/08/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 107074968B 2021/03/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  C12N15/62 , 

A61K39/12, A61K39/295, A61P31/14

[54]  Título : 

 Vacina.

[57]  R e s u m o :  

HBsAg N DENV-1

DENV-2 DENV-3 DENV-4 EDIII

[30]  P r ior idade : 2014/09/01  Í nd ia

N.º 2478/DEL/2014

[21]  N.º : J/004985

[22]  Data de pedido : 2021/06/24

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Oric Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 240 E. Grand Avenue, 2nd Floor South 

San Francisco, California 94080, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : , R , , 

, , , , C

, R , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010567003.9

Data de pedido 2017/10/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 111690031B 2021/06/01

[51]  Classificação : C07J17/00, C07J41/00, C07J43/00, 

A61K31/58, A61K31/567, A61K31/569, A61P5/46, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Inibidor do receptor de glicocorticoide.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2016/10/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/405,801

 2017/06/28  Estados Unidos da América

N.º 62/526,331

[21]  N.º : J/005021

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

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 IMMUNOMEDICS, INC.

  Endereço : 300 American Road Morris Plains, NJ 

07950, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nventor : S.V. , J.B. , N.J. , 

D.M.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680038303.X

Data de pedido 2016/06/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 107735090B 2021/04/06

[51]  Classificação : A61K31/4745, A61K45/06

[54]  Título : CL2A -SN-38

 Imunoconjugados de anticorpo-SN-38 com o ligante 

CL2A.

[57]  Resumo : SN-38

CL2A

1-12 6-8 1-5 SN-38

SN-38

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/01  Estados Unidos 

da América N.º 14/789375

 2016/05/23  Estados Unidos da América

N.º 15/161806

[21]  N.º : J/005028

[22]  Data de pedido : 2021/07/08

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 ZL201811141270.9

Data de pedido 2018/09/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109446912B 2021/04/09

[51]  Classificação : G06K9/00, G06T5/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem fa-

cial, equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005029

[22]  Data de pedido : 2021/07/08

[24]  Data de despacho : 2021/08/10
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[73]  Titular : 

 OLEMA PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 512 2nd Street, 4th Floor, San Francis-

co, CA 94107, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D C  MYLES, David, C. , 

P J  KUSHNER, Peter, J. , C L  HAR-

MON, Cyrus, L.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680067297.0

Data de pedido 2016/09/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 108366996B 2021/04/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/437, A61K31/506, 

A61K31/4545, C07D471/02, C07D471/04

[54]  T ítu lo : -1H- [3,4-b]

 <<Tetrahydro-1H-pyridine [3,4-b ] indole antiestro-

gens>>.

[57]  Resumo : 

-1H-

[3,4-b]

N-

-1H- [3,4-b]

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/235,900

[21]  N.º : J/005030

[22]  Data de pedido : 2021/07/09

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : FMC 

 FMC CORPORATION

  Endereço : 2929 Walnut Street, Philadelphia, 

Pennsylvania 19104, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  ZHANG, Wenming, M A

 ROSSI, Michael Alan, K  SANA, Kasinath

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680025166.6

Data de pedido 2016/03/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 107743486B 2021/04/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D401/14, A01N43/60, 

C07D407/14, C07D401/04, A01N43/76, A01N43/90, 

A01N43/56, A01N43/78, A01P7/04

[54]  Título : 

 Azóis heterocíclicos bicíclicos substituídos como agen-

tes pesticidas.

[57]  Resumo : 1

N- Q Q-1 Q-2 Q-3

Q-4 A R
1

m X
1

X
2

X
3

X
4

Y
1

Y
2

Y
3

1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/131,949

[21]  N.º : J/005031

[22]  Data de pedido : 2021/07/12

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 SHANGHAI NOVAMAB BIOPHARMACEUTI-

CALS CO., LTD.

  Endereço : 201321 

500 10 201

 Room 201, Building l0, Lane 500, Furonghua Road, 

Pudong New Area, Shanghai 201321, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911054787.9

Data de pedido 2019/10/31 N.º de anún-

cio da concessão CN 111825766B 2021/05/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/4 6 , 

C12N15/13

[54]  Título : IL-4R

 Anticorpo de domínio único anti-IL-4R e aplicação 

do mesmo.

[57]  Resumo : IL-4R

I L-4R V H H

V H H

I L-4R

I L-4R

T F-1

Dupi lumab pS-
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TAT6

Dupilumab

[21]  N.º : J/005032

[22]  Data de pedido : 2021/07/12

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 GILEAD PHARMASSET LLC

  Endereço : C/O Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 

Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , 

, , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510552266.1

Data de pedido 2010/05/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 105085592B 2021/04/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 H 19/ 10 ,  C 0 7 H 1 / 0 0 , 

A61K31/7072, A61P31/14

[54]  Título : N-[(2`R)-2`- -2`- -2`- -P- -5`-

]-L- 1-

 «N- [ (2`R) -2`-deoxy-2`-fluoro-2` -methyl-P-phenyl-5` 

-uridylyl ] -L-alanine 1-methylethyl ester» e processo 

para a preparação do mesmo.

[57]  Resumo : 4

R NA- 5R NA

HCV NS5B HCV

4 4 P*

a A -X -

B 2 - -2 - -2 -C-

3 4 X

n 0 1 X b

4 c

4

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2009/05/20  Estados Unidos 

da América N.º 61/179,923

 2010/03/31  Estados Unidos da América

N.º 61/319,513

[21]  N.º : J/005033

[22]  Data de pedido : 2021/07/12

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 ZL201910220321.5

Data de pedido 2019/03/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 109934198B 2021/05/14

[51]  Classificação : G06K9/00

[54]  Título : 

 Método de reconhecimento facial e dispositivo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005034

[22]  Data de pedido : 2021/07/12

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 ZL201780039292.1

Data de pedido 2017/07/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109415368B 2021/04/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D487/08, 

A61K31/4985, A61K31/4995, A61P31/12

[54]  Título : 6,7- -4H-

[1,5-a]
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 Compostos de «carboxy 6, 7-dihydro-4H-pyrazolo 

[1,5-a ] pyrazine» para o tratamento de doenças infec-

ciosas.

[57]  Resumo : I

R
1

R
3

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/07/14  C h i na

N.º PCT/CN2016/090036

 2017/04/13  China N.º PCT/CN2017/080438

[21]  N.º : J/005037

[22]  Data de pedido : 2021/07/13

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 ZL201780058265.9

Data de pedido 2017/09/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 109790181B 2021/05/28

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D519/00, A61K31/4196, 

A61P25/28

[54]  Título : 

 Derivados de «bridged piperidine».

[57]  Resumo : I R
1

n=2 3 R

n 1 2 3 m 1 2 3 Ar

II III IV V

R
2

R
3

-()m- – CH2 m-

HCHWA-D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/29  União Euro-

peia N.º 16191512.9

[21]  N.º : J/005038

[22]  Data de pedido : 2021/07/14

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Shanghai Fochon Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 1289 A

512 200233

 Room 512, Building A, No. 1289 Yishan Road, Shanghai 

200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 Fochon Pharmaceuticals, Ltd.

  Endereço : 565

400061

 No. 565, Tushan Road, Nan’an District, Chongqing 

400061, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHAO, Xingdong,  

LI, Tongshuang,  CHEN, Zhifang,  TAN, 

Rui,  CHEN, Ling,  WANG, Xianlong, 

 YANG, Lijun,  ZHOU, Zuwen,  

LlU, Yanxin,  LlN, Min,  SUN, Jing,  

WANG, Weibo

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780028206.7

Data de pedido 2017/05/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 109153686B 2021/04/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D495/04, A61K31/519, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Inibidor de proteína quinase.

[57]  Resumo : CDK4/6

[30]  Prioridade : 2016/05/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/333,165

[21]  N.º : J/005040

[22]  Data de pedido : 2021/07/15

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 280

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710092575.4
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Data de pedido 2017/02/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108451929B 2021/04/16

[51]  Classificação : A61K9/51, A61K47/24, A61K47/28, 

A61K47/14, A61K47/18, A61K47/02, A61K31/7105, 

A61K48/00, A61P35/00, A61P25/00

[54]  Título : 

 Lipoproteína recombinante com núcleo de fase sólida 

aprisionado e preparação e aplicação da mesma.

[57]  Resumo : 

Ras

  Figura : 

[21]  N.º : J/005041

[22]  Data de pedido : 2021/07/15

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N R , R , S

, C P , A J , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810937436.1

Data de pedido 2014/10/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 108712711B 2021/06/15

[51]  Classificação : H04S7/00

[54]  Título : 

 Renderização binaural de fones de ouvido usando pro-

cessamento de metadados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/898,365

[21]  N.º : J/005042

[22]  Data de pedido : 2021/07/15

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 : O  KHARENKO, Olesya, P

R  YOUNG, Peter, Ronald, S D  BROWN, 

Samuel, David, B C  DUFFY, Bryan, Cordell, S

 LIU, Shuang,, P  GUZZO, Peter

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066751.6

Data de pedido 2015/12/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107406438B 2021/05/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D413/14, A61K 31/42 , 

A61K31/437, A61K31/4439, C07D471/04

[54]  Título : 

 Inibidores de bromodomínios.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/12/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/093,394

[21]  N.º : J/005043

[22]  Data de pedido : 2021/07/15

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 : S D  BROWN, Samuel, Da-

vid, C A  COBURN, Craig, Alan, O  

KHARENKO, Olesya
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066758.8

Data de pedido 2015/12/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 107207474B 2021/05/07

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D403/14, A61K31/4196, 

A61K31/4439, A61K31/4985, C07D401/14, C07D403/04, 

C07D413/14

[54]  Título : 

 Heterocíclicos substituídos como inibidores de bromo-

domínio.

[57]  Resumo : I

BET

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/090,853

[21]  N.º : J/005044

[22]  Data de pedido : 2021/07/15

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B , M , M L , R

A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680053093.1

Data de pedido 2016/07/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 108026103B 2021/04/16

[51]  Classificação : C07D487/04

[54]  T ít u lo : 

 Método para preparar derivados de «cytotoxic benzo-

diazepine».

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/07/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/195,023

 2016/04/26  Estados Unidos da América

N.º 62/327,973

[21]  N.º : J/005046

[22]  Data de pedido : 2021/07/16

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680065443.6

Data de pedido 2016/11/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108738321B 2021/06/11

[51]  Classificação : C07H15/08, C07H21/04

[54]  Título : GalNAc

 Fosforamiditos do cluster GalNAc.

[57]  Resumo : I GalNAc

 

 R
1

n 0-10 m 0-20

I GalNAc

GalNAc-

[30]  Prioridade : 2015/11/16  União Euro-

peia N.º 15194811.4

[21]  N.º : J/005047

[22]  Data de pedido : 2021/07/16

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 1018444, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , , 

  Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : N.º de patente ZL201780030144.3

Data de pedido 2017/05/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109153681B 2021/06/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P35/00, A61P43/00

[54]  Título : 5H- [2 3-d] -6(7H)-

 Novos derivados de «5H-pyrrolo [2,3-d ] pyrimidin-6 

(7H) –one».
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[57]  Resumo : I

Akt Rsk S6K

I R1

1 3 N S O

R2 R3 R4 R5

R6 R7 R8

X1 X2 N C R9 R9

X3 N C H

X3 C X1 X2

N

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/05/20  Japão

N.º 2016-101599

[21]  N.º : J/005048

[22]  Data de pedido : 2021/07/16

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Shenzhen SenseTime Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shen zhen-HongKong Modern Ser v ice Industr y 

Cooperation Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811224169.X

Data de pedido 2018/10/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 109413510B 2021/05/18

[51]  Classificação : H04N21/8549

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de geração de resumo de vídeo, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento de 

computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005050

[22]  Data de pedido : 2021/07/16

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-

-Ku, Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680086763.X

Data de pedido 2016/07/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 109417537B 2021/05/14

[51]  Classificação : H04L29/06

[54]  Título : 

 Adaptador de comunicação, sistema de dispositivo 

eléctrico e método de controlo do adaptador de comu-

nicação.

[57]  Resumo : 4 8

2 1 12 8

2 14 4

16 16 8

1 12 1 1

2 14 4

1 2 4

2 14 2

  Figura : 

[21]  N.º : J/005051

[22]  Data de pedido : 2021/07/16
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[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , E , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780039067.8

Data de pedido 2017/06/20 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311895B 2021/06/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P 2 5/ 0 2 ,  A61P 2 5/18 ,  A61P 3/10 ,  A61P 9/10 , 

A61P25/28, A61P35/00, A61P37/00, A61P27/02

[54]  Título : [1,2,3] [4,5-d]

 Novos derivados de «[1,2,3] triazolo [4,5-d ] pyrimi-

dine».

[57]  Resumo : I R

R
1

R
4

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/23  União Euro-

peia N.º 16175953.5

[21]  N.º : J/005052

[22]  Data de pedido : 2021/07/16

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 ZL201880007961.1

Data de pedido 2018/01/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 110177774B 2021/05/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D231/10, C07D233/54, 

C07D261/06, C07D263/30, C07D271/06, C07D271/10, 

C07D277/20, A61K31/33, A61P1/16

[54]  Título : Caspase

 Compostos bicíclicos como inibidores de caspase.

[57]  Resumo : 

caspase

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/01/23  China

N.º 201710059063.8

[21]  N.º : J/005053

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Nuburu, Inc.

  Endereço : 7442 Tucson Way, Suite 130, Centen-

nial, CO 80112 United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680041725.2

Data de pedido 2016/07/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107851970B 2021/04/27

[51]  Classificação : H01S5/40, H01S3/067, G02B6/04

[54]  Título : 

 Aplicações, métodos e sistemas para matrizes endere-

çáveis transmissoras de laser.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/193,047

[21]  N.º : J/005056

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 JACOBIO PHARMACEUTICALS CO., LTD.
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  Endereço : 

88 5 2 102

 No. 88 Kechuang Street 6th, Bld-F2, BDA, Beijing 

100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011246514.7

Data de pedido 2017/06/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 112250670B 2021/06/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D401/04, 

C07D413/14, C07D491/107, C07D519/00, C07D471/20, 

A61K31/497, A61K31/538, A61P35/00, A61P35/04, 

A61P37/02, A61P35/02, A61P27/02, A61P9/00

[54]  Título : SHP2

 Novos derivados heterocíclicos úteis como inibidores 

de SHP2.

[57]  Resumo : I SHP2

SHP2

SH P2

SHP2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/07  China

N.º PCT/CN2016/085122

[21]  N.º : J/005057

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 SONY GROUP CORPORATION

  Endereço : 1-7-1 Konan, Minato-Ku, Tokyo 108- 

-0075, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Yuxin Wei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510509121.3

Data de pedido 2010/01/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 105208625B 2021/05/18

[51]  Classificação : H04W48/08

[54]  Título : 

 Dispositivo electrónico e método de comunicação do 

dispositivo electrónico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005058

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : MA

 Biogen MA Inc.

  Endereço : 250 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  Maloney, Kevin,  

Gong, Ke,  Alston, Roy

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201280032584.X

Data de pedido 2012/06/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 103930124B 2021/05/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38 /17,  A61K47/0 2 , 

C07K16/24

[54]  Título : TNFR FC-

 TNFR livre de arginina: composições de polipeptídeo 

de fusão de FC e métodos de utilização.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2011/07/01  Estados Unidos 

da América N.º 61/504,110

[21]  N.º : J/005059

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 KEIHIN RAMTECH CO., LTD.

  Endereço : 9-2 Nishikamakura 1-chome, Ka-

makura-shi, Kanagawa 248-0035 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910226747.1

Data de pedido 2017/01/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 109881166B 2021/04/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 2 3C14 / 3 4 ,  C 2 3C14 / 35, 

C23C14/56, H01J37/34, H05H1/50

[54]  T ít u lo : 

 Cátodo de pulverização catódica, dispositivo de pulve-

rização catódica e método para a produção de corpo 

formado por filme.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/03/30  Japão

N.º 2016-067068

 2016/08/31  Japão N.º 2016-168705

[21]  N.º : J/005060

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 : J , S , A , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710829618.2

Data de pedido 2013/07/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 107403625B 2021/06/04

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/02

[54]  Título : HOA

 Método, aparelho e meio legível por computador para 

descodificar sinais de áudio HOA.

[57]  Resumo : HOA

HOA

DSH T 81

DSH T 330 DSH T

810 iDSH T

82

SI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/16  União Euro-

peia N.º 12305861.2

[21]  N.º : J/005061

[22]  Data de pedido : 2021/07/19

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 ACCELERON PHARMA INC.

  Endereço : 128 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201510282517.9

Data de pedido 2006/11/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 104844713B 2021/05/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  A61K 38 /17, 

A61K47/64, A61P19/08, A61P19/10, C12N15/62 , 

C12N5/10, G01N33/50

[54]  Título : Activin-ActRIIa

 Antagonistas de Activina-ActRIIa e seus usos para 

promover o crescimento ósseo.

[57]  Resumo : Activin-ActRIIa

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2005/11/23  Estados Unidos 

da América N.º 60/739462

 2006/03/17  Estados Unidos da América

N.º 60/783322
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 2006/09/15  Estados Unidos da América

N.º 60/844855

[21]  N.º : J/005064

[22]  Data de pedido : 2021/07/21

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , 

  Patent e de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780007351.7

Data de pedido 2017/01/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108473462B 2021/06/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/04, C07D409/14, 

A61K31/4439, A61P25/00

[54]  Título : EAAT3 -

 Derivados de pirazol-piridina como inibidores de 

EAAT3.

[57]  Re su mo : I R
1

CH3 R
1

CH3 CF3 CH2OH

R
1

R
1

1 1- - - -3-

R
2

C H3

- - R
3

C l F C F3 C H3

R
4

CH3 F Cl

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/02  União Euro-

peia N.º 16153741.0

[21]  N.º : J/005065

[22]  Data de pedido : 2021/07/22

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 ZL201780014687.6

Data de pedido 2017/03/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 108713019B 2021/06/15

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D413/12, A61K31/4245, 

A61P25/00

[54]  Título : TAAR 5-

-4- - -3-

 Derivados de «5-Ethyl-4-methyl-pyrazole-3-carboxa-

mide» com actividade como agonistas de TAAR.

[57]  R e s u m o :  I

TA A R TA A R1

CNS

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/17  União Euro-

peia N.º 16160790.8

[21]  N.º : J/005066

[22]  Data de pedido : 2021/07/22

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911061275.5

Data de pedido 2019/06/21 N.º de anún-

cio da concessão CN 110677663B 2021/05/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H04N19/176, H04N19/70, 

H04N19/186, H04N19/593

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação, dispositivo e 

meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

ISP

ISP

ISP

ISP ISP

ISP
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005067

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Angel Group 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 ZL201710351625.6

Data de pedido 2014/08/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107349599B 2021/06/29

[51]  Classificação : A63F1/06, A63F1/18

[54]  Título : 

 Método para gerenciar pacotes de cartas de jogo em-

baralhados.

[57]  Resumo : 

7

8 11

9 10

2 7 ID

1 7

7 ID

ID

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/08/08  Austrália

N.º 2013213710

 2014/03/24  Austrália N.º 2014201757

[21]  N.º : J/005074

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Angel Group 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 ZL201710351495.6

Data de pedido 2014/08/08 N.º de anún-

cio da concessão CN 107349598B 2021/06/29

[51]  Classificação : A63F1/06, A63F1/18, G07F17/32

[54]  Título : 

 Método para gerenciar pacotes de cartas de jogo em-

baralhados.

[57]  Resumo : 

7

8 11

9 10

2 7 ID

1 7

7 ID

ID

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/08/08  Austrália

N.º 2013213710

 2014/03/24  Austrália N.º 2014201757

[21]  N.º : J/005075

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Nanjing InnoCare Pharma Tech Co. Ltd.

  Endereço : 568

8 211100

 Building 8, 568 Longmian Avenue, Jiangning District, 

Nanjing, Jiangsu 211100, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780002825.9
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Data de pedido 2017/06/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 108349896B 2021/06/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D213/84, C07D401/12, 

C07D413/14, C07D401/14, A61K31/444, A61K31/506, 

A61K31/5377, A61K31/496, A61K31/4545, A61P35/00

[54]  Título : FGFR

 Compostos heterocíclicos como inibidores de FGFR.

[57]  Resumo : 

FGFR I

FGFR

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/07/13  China

N.º 201610550151.3

[21]  N.º : J/005076

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ENGINEE-

RING, LTD.

  Endereço : 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8401, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980009264.4

Data de pedido 2019/03/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 111655825B 2021/06/22

[51]  Classificação : C10K1/10, F23G7/06

[54]  Título : 

 Dispositivo para refinação de gás.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/03/14  Japão

N.º 2018-046169

[21]  N.º : J/005077

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : TONE 

 TONE CO., LTD.

  Endereço : 1-57, Minatomachi 2-chome, Naniwa-

-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0017, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810143790.7

Data de pedido 2018/02/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 108466212B 2021/06/18

[51]  Classificação : B25B15/02, B25B23/142

[54]  Título : 

 Chave de fenda de torque.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/02/23  Japão

N.º 2017-031667

[21]  N.º : J/005078

[22]  Data de pedido : 2021/07/23
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[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 FORESEE PHARMACEUTICALS CO., LTD.

  Endereço : 17F., No.3, Park St., Nangang Dist., 

Taipei City, 115, Taiwan, China

[73]  Titular : 

 LI, Yuhua

  Endereço : 124 Miners Ln, Newark, DE (US)

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : J

 GUARION, Andrew, J.

  Endereço : 14 N Valley Stream Cir., Newark, DE 

19702 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580055836.4

Data de pedido 2015/10/15 N.º de anún-

cio da concessão CN 107075541B 2021/06/25

[51]  Classificação : C12P13/04

[54]  Título : 

 Composição farmacêutica com estabilidade melhorada.

[57]  Resumo : 

5,000 50,000

3mgKOH/g

0.3

[30]  Prioridade : 2014/10/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/064,008

[21]  N.º : J/005079

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Mackay Memorial Hospital

  Endereço : No.92, Sec. 2, Zhongshan N Rd., 

Zhongshan District, Taipei City 104, Taiwan, China

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680024068.0

Data de pedido 2016/04/14 N.º de anún-

cio da concessão CN 107614513B 2021/06/11

[51]  Classificação : C07K7/06, A61K38/08, A61P27/00, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Peptídeos sintéticos curtos para o tratamento de doen-

ças e/ou condições relacionadas à angiogénese.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/152,980

[21]  N.º : J/005080

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[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 ZL201780031016.0

Data de pedido 2017/05/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 109153682B 2021/05/25

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D487/04, A61K31/4985, 

A61P31/20

[54]  Título : 

 Novos compostos de pirazina com ligantes de oxigé-

nio, enxofre e nitrogénio para o tratamento de doenças 

infecciosas.

[57]  Resumo : I

R
1

R
3

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/20  China

N.º PCT/CN2016/082773
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[21]  N.º : J/005081

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : Y-X , P , T , W , 

R , P , M E , L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680072664.6

Data de pedido 2016/11/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 108368116B 2021/06/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P11/06, A61P29/00

[54]  Título : Janus

 Inibidor da Janus quinase, sua composição e utilização.

[57]  Resumo : 00A

R
1

R
2

R
3

R
4

n Janus

00A

Janus

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/11/23  China

N.º PCT/CN2015/095310

 2015/11/24  China N.º PCT/CN2015/095423

[21]  N.º : J/005084

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : D J , , N R , 

A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911130634.8

Data de pedido 2014/07/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 110808055B 2021/05/28

[51]  Classificação : G10L19/008, H04S3/00

[54]  Título : 

 Métodos, dispositivos, médias e equipamentos para 

processamento de dados de áudio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/07/31  Espanha

N.º P201331193

 2013/10/02  Estados Unidos da América

N.º 61/885,805

[21]  N.º : J/005085

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712 100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1 st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  YANG, Kunlin,  YAN, 

Kun,  HOU, Jun,  YI, Shuai

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910882139.6

Data de pedido 2019/09/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 110647834B 2021/06/25

[51]  Classificação : G06K9/00, G06K9/46, G06N3/04

[54]  Título : 

 Dispositivo e método de detecção associado ao rosto 

e à mão humana, equipamento electrónico e meio de 

armazenamento.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005087

[22]  Data de pedido : 2021/07/26

[24]  Data de despacho : 2021/08/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : - , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580060813.2

Data de pedido 2015/11/25 N.º de anún-

cio da concessão CN 108064232B 2021/06/15

[51]  Classificação : C07K7/08, C07K14/81, A61K38/10, 

A61K38/55, A61P25/28, A61P3/10

[54]  Título : 

 Peptídeo.

[57]  Resumo : BACE1

[30]  Prioridade : 2014/11/28  União Euro-

peia N.º 14195323.2

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/004729

J/004768

2021/07/27

Modificação de 

sede

EPYGON

Les Pléiades III, Bâtiment B320, Avenue 

Archimède, 1310 0 Aix-en-Provence, 

France

Protecção de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001642

[22]  Data de pedido : 2020/02/21

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , , 

[51]  Classificação : A63F13/219

[54]  Título : 

 Um tipo de dispositivo de jogo de tiro equipado com tela pessoal.

[57]  Resumo : 
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  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 invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001687 2021/08/10 98 9 1 a 61 9 1 f

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

Protecção de Patente de Utilidade

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000254 2021/08/10 124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000254 2021/08/10 124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

U/000288 2021/08/10 124 98 9 1 a 61 9

1 f

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º

Rectificações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/030060

N/030061

N/030062

N/030063

N/030064

N/030065

N/030066

N/030067

2014 12 17 51

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 51, II 

Série, de 17 de Dezembro de 2014)

SinoPac Holdings

SINOPAC FINANCIAL 

HOLDINGS COMPANY 

LIMITED

N/074930

N/074931

N/074932

N/074933

N/074934

N/074935

N/074936

2014 2 5 6

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 6, II 

Série, de 5 de Fevereiro de 2014)

SinoPac Holdings SINOPAC FINANCIAL 

HOLDINGS COMPANY 

LIMITED

N/180119 2021 5 5 18

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 18, II 

Série, de 5 de Maio de 2021)

N/180189

N/180190

2021 5 5 18

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 18, II 

Série, de 5 de Maio de 2021)

...... ......

N/181305 2021 6 16 24

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 24, II 

Série, de 16 de Junho de 2021)

Bebidas alcoólicas; ...; conhaque; ...; 

vodka; uísque;vinho.

Bebidas alcoólicas; ...uísque.
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/183765

N/183771

2021 8 4 31

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 31, II 

Série, de 4 de Agosto de 2021)

Conversão de energia residual em 

electricidade (serviços de reciclagem 

de energia); ... reciclagem de resíduos 

de componentes electrónicos.

Conversão de energia residual em 

electricidade (serviços de reciclagem 

de energia);... reciclagem de resíduos 

de componentes electrónicos; aluguer 

de baterias de automóveis; aluguer 

de baterias para veículos; aluguer de 

baterias para automóveis elétricos.
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