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GABINETE DO PROCURADOR

Anúncio

Relativamente às listas classificativas finais dos candidatos 
aos concursos para admissão ao curso de formação para provi-
mento no cargo de secretário judicial e ao curso de formação 
para provimento no cargo de secretário judicial-adjunto, pu-
blicadas no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 52, II Série, de 29 de Dezembro de 2021, são 
divulgados a data e hora do início dos cursos de formação e o 
local de apresentação dos candidatos admitidos, que devem 
apresentar-se conforme a data e hora seguintes:

Data: 16 de Fevereiro de 2022.

Hora: 17,30 horas.

Local de apresentação: Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 
Edf. Banco Luso Internacional, 19.º andar, Centro de Forma-
ção Jurídica e Judiciária, Macau.

Gabinete do Procurador, aos 19 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Kuok Un Man, Procuradora-Adjunta. 

Vogais efectivas: Leong Weng Si, Delegada do Procurador; e 

 Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete. 

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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FUNDO DE PENSÕES

Avisos

O Conselho de Administração do Fundo de Pensões (FP), 
reunido a 26 de Janeiro de 2022, deliberou, ao abrigo do dis-
posto no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Administrativo 
n.º 16/2006, o seguinte:

1. São delegadas na presidente do Conselho de Administra-
ção do FP, Ermelinda Maria da Conceição Xavier, ou em quem 
a substitua nas suas ausências ou impedimentos, as competên-

退 休 基 金 會

通 告

16/2006

 

Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 25 de Janeiro de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $301,893.00

(Custo desta publicação $ 301 893,00)
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cias necessárias para a prática de todos os actos relativos às 
matérias do âmbito do FP, nomeadamente:

1) Elaborar o plano de actividades, o projecto de orçamento 
privativo, a conta de gerência do FP e as demonstrações finan-
ceiras anuais do Regime de Previdência dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos;

2) Arrecadar as receitas do FP;

3) Gerir o património de acordo com as directrizes da tutela 
e do Conselho de Administração;

4) Assegurar a gestão do pessoal e exercer o poder discipli-
nar;

5) Assinar os diplomas de provimento;

6) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

7) Autorizar a nomeação provisória e a recondução e con-
verter as nomeações provisórias ou em comissão de serviço em 
nomeações definitivas;

8) Outorgar em representação do FP, em todos os contratos 
administrativos de provimento, individual de trabalho e de 
prestação de serviços;

9) Autorizar a renovação dos contratos administrativos de 
provimento desde que não implique alteração das condições 
remuneratórias;

10) Conceder a exoneração e rescisão de contratos adminis-
trativos de provimento, individual de trabalho e de prestação 
de serviços;

11) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de 
acumulação de férias, por motivos pessoais ou por conveniên-
cia de serviço;

12) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
FP;

13) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

14) Autorizar a adopção do trabalho por turnos;

15) Autorizar a apresentação de trabalhadores do FP, de 
beneficiários do Regime de Aposentação e Sobrevivência, e 
seus familiares às juntas médicas que funcionam no âmbito dos 
serviços de saúde;

16) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 
família) ou nos contratos e a atribuição dos prémios de tempo 
de contribuição previstos no Regime de Previdência dos Traba-
lhadores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
aos trabalhadores do FP;

17) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por três dias;
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18) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior;

19) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços até ao montante de MOP $150 000,00, sendo 
este valor reduzido a metade quando tenha sido autorizada a 
dispensa de realização de concurso ou de celebração de contra-
to escrito;

20) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do FP, como sejam os de arrendamento de 
instalações e aluguer de bens móveis, pagamento de electrici-
dade e água, serviços de limpeza, serviços de segurança, des-
pesas de condomínio ou outras da mesma natureza;

21) Outorgar, em nome do FP, em todos os instrumentos pú-
blicos relativos a contratos que devam ser lavrados no âmbito 
deste Fundo;

22) Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro;

23) Autorizar os seguros de pessoal, móveis e imóveis;

24) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
MOP $10 000,00;

25) Autorizar abates à carga de bens patrimoniais afectos ao 
FP, que forem julgados incapazes para o serviço;

26) Autorizar o processamento e liquidação das despesas 
que hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento privativo 
do FP, verificados os pressupostos de legalidade, regularidade 
financeira e autorização pela entidade competente;

27) Aprovar créditos constituídos pelo Operador Público de 
Correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro;

28) Autorizar a inscrição, suspensão ou cancelamento dos 
beneficiários do Regime de Aposentação e Sobrevivência;

29) Autorizar a restituição ou constituição de débitos rela-
tivos a descontos incorrectamente processados no âmbito do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência;

30) Autorizar pedidos de pagamento, a título retroactivo, 
dos descontos em dívida para efeitos de pensão de sobrevivên-
cia, previstos no Decreto-Lei n.º 58/97/M, de 23 de Dezembro;

31) Autorizar a atribuição de subsídios, dos abonos e das 
compensações, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 9/90/M, de 6 de 
Agosto (Subsídio de 14.º mês) e na Lei n.º 2/2011 (Regime do 
prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de famí-
lia), bem como do adiantamento de pensões, aos beneficiários 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência;
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32) Autorizar a inscrição, suspensão ou cancelamento dos 
contribuintes do Regime de Previdência; 

33) Arrecadar as contribuições para o Regime de Previdên-
cia e gerir as aplicações das contribuições;

34) Autorizar a restituição ou constituição de débitos relati-
vos a contribuições incorrectamente processadas no âmbito do 
Regime de Previdência;

35) Autorizar os pedidos de reconhecimento e de conversão 
do tempo de serviço anteriormente prestado, formulados nos 
termos dos artigos 36.º e 37.º da Lei n.º 8/2006;

36) Autorizar a mudança de planos de aplicação das contri-
buições no âmbito do Regime de Previdência;

37) Autorizar a liquidação das contas dos contribuintes do 
Regime de Previdência, confirmar e pagar os montantes a que 
têm direito;

38) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no FP, com exclusão dos ex-
cepcionados por lei;

39) Assinar o expediente dirigido a entidades e organismos 
da Região Administrativa Especial de Macau e do exterior, no 
âmbito das atribuições do FP;

40) Aprovar o regulamento interno do FP, a fim de promover 
e elevar a eficácia administrativa.

2. A presidente do Conselho de Administração, pode sub-
delegar as competências que ora lhe são conferidas, nos vice-
-presidentes ou administradores a tempo inteiro daquele Con-
selho de Administração, e no pessoal com funções de chefia, 
mediante homologação do Conselho de Administração do FP.

3. A presente delegação de competências é feita sem prejuízo 
dos poderes de avocação e superintendência dos actos pratica-
dos ao abrigo da mesma.

4. Dos actos praticados no uso das competências aqui confe-
ridas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela presidente do 
Conselho de Administração, Ermelinda Maria da Conceição 
Xavier, no âmbito das competências ora delegadas, ou a quem 
a substitua nas suas ausências ou impedimentos, desde 1 de 
Novembro de 2021.

Fundo de Pensões, aos 26 de Janeiro de 2022.

O Conselho de Administração: Ermelinda Maria da Concei-
ção Xavier;

Diana Maria Vital Costa;

Fátima Maria da Conceição da Rosa;

Liu Dexue; e

Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 8 029,00)
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Despacho Interno n.º 003/PRES/FP/2022

1. Nos termos da deliberação de delegação de competên-
cias proferida pelo Conselho de Administração do Fundo de 
Pensões (FP), de 26 de Janeiro de 2022, subdelego na vice-
-presidente do Conselho de Administração, Diana Maria Vital 
Costa, as seguintes competências para superintender a Divisão 
de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência, a Divisão Administrativa e Financeira bem como 
demais pessoal das áreas jurídica e da tradução do FP:

1) Arrecadar as receitas do FP;

2) Aprovar, anualmente, o mapa de férias do pessoal;

3) Autorizar o gozo de férias;

4) Justificar ou injustificar faltas;

5) Homologar as avaliações do desempenho do pessoal afec-
to às subunidades que dirige, salvo as do pessoal de chefia;

6) Conceder a exoneração do pessoal;

7) Conceder licença especial e decidir sobre pedidos de acu-
mulação de férias, por motivos pessoais ou por conveniência de 
serviço;

8) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
FP; 

9) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto; 

10) Autorizar a substituição das chefias e chefias funcionais 
das subunidades no âmbito das respectivas competências;

11) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e de 
outros subsídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 2/2011 (Regime 
do prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de 
família) ou nos contratos e a atribuição dos prémios de tempo 
de contribuição previstos no Regime de Previdência dos Tra-
balhadores dos Serviços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, 
aos trabalhadores do FP;

12) Autorizar e assinar os cartões de acesso aos cuidados de 
saúde dos trabalhadores do FP e os seus beneficiários familia-
res;

13) Decidir sobre os pedidos de passagens, transporte de ba-
gagem e seguros de viagem dos trabalhadores do FP;

14) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por um dia;

15) Autorizar a participação de trabalhadores em congres-
sos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades seme-
lhantes, quando realizados na Região Administrativa Especial 
de Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições 
referidas na alínea anterior;

16) Autorizar a realização de despesas com obras e aquisição 
de bens e serviços até ao montante de MOP $75 000,00;
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17) Autorizar, para além das despesas referidas na alínea an-
terior, as decorrentes de encargos mensais certos, necessários 
ao funcionamento do FP, como sejam os de arrendamento das 
instalações e aluguer de bens móveis, pagamento de electrici-
dade e água, serviços de limpeza, serviços de segurança, des-
pesas de condomínio ou outras da mesma natureza;

18) Outorgar, em nome do FP, em todos os instrumentos pú-
blicos relativos a contratos que devam ser lavrados no âmbito 
deste Fundo;

19) Autorizar a restituição de cauções e a substituição, por 
garantia bancária, dos depósitos ou da prestação de caução em 
dinheiro;

20) Autorizar os seguros de pessoal, móveis e imóveis;

21) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
MOP $5 000,00;

22) Autorizar abates à carga de bens patrimoniais afectos ao 
FP, que forem julgados incapazes para o serviço;

23) Autorizar o processamento e liquidação das despesas 
que hajam de ser satisfeitas por conta do orçamento privativo 
do FP, verificados os pressupostos de legalidade, regularidade 
financeira e autorização pela entidade competente;

24) Aprovar créditos constituídos pelo Operador Público de 
Correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro;

25) Autorizar a inscrição, suspensão ou cancelamento dos 
beneficiários do Regime de Aposentação e Sobrevivência;

26) Autorizar a publicação de éditos de 30 dias relativos aos 
pedidos de pensão de sobrevivência;

27) Autorizar a restituição ou constituição de débitos rela-
tivos a descontos incorrectamente processados no âmbito do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência;

28) Autorizar pedidos de pagamento, a título retroactivo, dos 
descontos em dívida para efeitos de pensão de sobrevivência, 
previstos no Decreto-Lei n.º 58/97/M, de 23 de Dezembro;

29) Autorizar a atribuição de subsídios, dos abonos e das 
compensações, previstos no Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, na Lei n.º 9/90/M, de 6 de 
Agosto (Subsídio de 14.º mês) e na Lei n.º 2/2011 (Regime do 
prémio de antiguidade e dos subsídios de residência e de famí-
lia), bem como do adiantamento de pensões, aos beneficiários 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência;

30) Autorizar e assinar os cartões de acesso aos cuidados de 
saúde dos beneficiários do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência e os seus beneficiários familiares; 

31) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas subunidades que dirige e 
coordena, com exclusão dos excepcionados por lei;

32) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que não careça de decisão e que, por na-
tureza, não caiba especialmente à presidente do Conselho de 
Administração.
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2. Por homologação do Conselho de Administração, a vice-
-presidente, Diana Maria Vital Costa, poderá subdelegar no 
pessoal de chefias da Divisão de Apoio aos Subscritores do 
Regime de Aposentação e Sobrevivência e da Divisão Admi-
nistrativa e Financeira as competências que forem julgadas 
adequadas ao bom funcionamento daquelas subunidades.

3. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência dos actos 
praticados ao abrigo da mesma.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de No-
vembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).

Despacho Interno n.º 004/PRES/FP/2022

1. Nos termos da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração do Fundo de Pen-
sões (FP), de 26 de Janeiro de 2022, subdelego na administra-
dora a tempo inteiro do Conselho de Administração, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa, as seguintes competências para 
gerir o Departamento do Regime de Previdência e das subuni-
dades dele dependentes e a Divisão de Organização e Informá-
tica do Fundo de Pensões (FP):

1) Aprovar anualmente os mapas de férias;

2) Autorizar os pedidos de gozo de férias;

3) Decidir sobre os pedidos de trabalhadores respeitantes à 
justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores do 
direito à dispensa de comparência ao serviço;

4) Homologar as avaliações do desempenho do pessoal afec-
to às subunidades que dirige, salvo as do pessoal de chefia;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais;

6) Autorizar a prestação de serviço em regime de horas ex-
traordinárias, até ao limite legalmente previsto;

7) Determinar deslocações de trabalhadores, de que resulte 
direito à percepção de ajudas de custo por um dia;

8) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau ou, quando realizados no exterior, nas condições referi-
das na alínea anterior;

9) Autorizar despesas de representação até ao montante de 
MOP $3 000,00;

10) Autorizar a inscrição dos contribuintes do Regime de 
Previdência;
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11) Autorizar a actualização dos dados do sistema informáti-
co dos contribuintes do Regime de Previdência;

12) Arrecadar as contribuições para o Regime de Previdên-
cia e gerir as aplicações das contribuições;

13) Autorizar a restituição ou constituição de débitos relati-
vos a contribuições incorrectamente processadas no âmbito do 
Regime de Previdência;

14) Autorizar os pedidos de reconhecimento do tempo de 
serviço anteriormente prestado, formulados nos termos do ar-
tigo 36.º da Lei n.º 8/2006;

15) Autorizar a mudança de planos de aplicação das contri-
buições no âmbito do Regime de Previdência; 

16) Autorizar a actualização das informações do Regime de 
Previdência disponíveis nas plataformas electrónicas do FP;

17) Autorizar a liquidação das contas dos contribuintes do 
Regime de Previdência, bem como confirmar os montantes a 
que têm direito;

18) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados nas subunidades que dirige e 
coordena, com exclusão dos excepcionados por lei;

19) Proceder à assinatura e encaminhamento de corres-
pondência e expediente que não careça de decisão e que, por 
natureza, não caiba especialmente à presidente ou às vice-
-presidentes do Conselho de Administração.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. Por homologação do Conselho de Administração, a ad-
ministradora a tempo inteiro do Conselho de Administração, 
Fátima Maria da Conceição da Rosa, poderá subdelegar no 
pessoal de chefia das subunidades sob sua gestão as compe-
tências que forem julgadas adequadas ao bom funcionamento 
daquelas subunidades.

4. A presente subdelegação de competências é feita sem pre-
juízo dos poderes de avocação e superintendência dos actos 
praticados ao abrigo da mesma.

5. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

6. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de No-
vembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).
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Despacho Interno n.º 005/PRES/FP/2022

1. Nos termos da deliberação de delegação de competências 
proferida pelo Conselho de Administração do Fundo de Pen-
sões (FP), de 26 de Janeiro de 2022, subdelego na chefe da 
Divisão de Gestão dos Recursos Financeiros para a Aposen-
tação e Sobrevivência, Ho Pui Fong, ou em quem a substitua 
nas suas ausências, faltas ou impedimentos, as seguintes com-
petências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corren-
te.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito das competências ora subdelegadas, ou a quem a 
substitua nas suas ausências, faltas ou impedimentos, desde 1 
de Novembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).

Fundo de Pensões, aos 26 de Janeiro de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração, Ermelinda 
Maria da Conceição Xavier.

(Custo desta publicação $ 12 400,00)



2100    5   2022  2  4 

001/VP-D/FP/2022

003/PR ES/F P/2022

• 

• 

• 

• 

Despacho Interno n.º 001/VP-D/FP/2022

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação e Sobre-
vivência (DAS).

1. Nos termos do n.º 2 do Despacho Interno n.º 003/PRES/  
/FP/2022, de 26 de Janeiro de 2022, subdelego no chefe da 
Divisão de Apoio aos Subscritores do Regime de Aposentação 
e Sobrevivência, Lei Wai Hong, ou em quem o substitua nas suas 
ausências, faltas ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

6) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corren-
te; 

8) Autorizar a actualização de dados do sistema informático 
dos subscritores do Regime de Aposentação e Sobrevivência;

9) Autorizar o abono e a cessação de subsídios, nomeada-
mente, de família, de residência, de nascimento, de casamento 
e de funeral às classes inactivas; 

10) Assinar guias de apresentação;

11) Autorizar a introdução de dados referentes às classes 
activas no sistema de aplicação do pessoal, existente no Depar-
tamento de Sistemas de Informação da Direcção dos Serviços 
de Finanças;

12) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

13)  Emitir declarações simples.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.
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3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, ou a quem o 
substitua nas suas ausências, faltas ou impedimentos, desde 1 
de Novembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).

Despacho Interno n.º 002/VP-D/FP/2022

Assunto: Subdelegação de competências na chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira (DAF).

1. Nos termos do n.º 2 do Despacho Interno n.º 003/PRES/ 
 /FP/2022, de 26 de Janeiro de 2022, subdelego na chefe da 
Divisão Administrativa e Financeira, Ma Weng Chi dos Santos, 
ou em quem a substitua nas suas ausências, faltas ou impedi-
mentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corren-
te;

8) Assinar as guias de apresentação;

9) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
Fundo de Pensões (FP);

10) Decidir sobre os pedidos dos trabalhadores do FP respei-
tantes ao abono e cessação de subsídios de família, de residên-
cia, de nascimento e de casamento;

11) Decidir sobre os pedidos de passagens, transporte de ba-
gagem e seguros de viagem dos trabalhadores do FP;

12) Proceder à gestão e ao controlo do fundo de maneio exis-
tente no FP, no estrito cumprimento das normas fixadas pela 
Administração e pelas leis em vigor, condicionando a utiliza-
ção dessas verbas às aquisições de bens e serviços urgentes e 
inadiáveis, não superiores a MOP $1 000,00 por aquisição;
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13) Autorizar os seguros de pessoal, móveis e imóveis;

14) Aprovar créditos constituídos pelo Operador Público de 
Correio relativos à prestação de serviços públicos postais, nos 
termos do n.º 3 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 88/99/M, de 29 
de Novembro;

15) Emitir declarações e quaisquer documentos similares, 
comprovativos da situação jurídico-funcional ou remuneratória 
do pessoal do FP, bem como certificar fotocópias dos mesmos 
documentos;

16) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

17) Assinar documentos relativos a informações e dados 
estatísticos ou de situação de pessoal endereçados a serviços 
públicos.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito das competências ora subdelegadas, ou a quem a 
substitua nas suas ausências, faltas ou impedimentos, desde 1 
de Novembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).

Fundo de Pensões, aos 26 de Janeiro de 2022.

A Vice-Presidente do Conselho de Administração, Diana 
Maria Vital Costa.

(Custo desta publicação $ 7 011,00)

Despacho Interno n.º 001/ADM/FP/2022

Assunto: Subdelegação de competências na chefe, substituta, 
da Divisão de Apoio aos Contribuintes do Regime de Previ-
dência (DAC).

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho Interno n.º 004/PRES/    
/FP/2022, de 26 de Janeiro de 2022, subdelego na chefe, subs-
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tituta, da Divisão de Apoio aos Contribuintes do Regime de 
Previdência, Chou Ka In, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corren-
te;

8) Autorizar a actualização dos seguintes dados no sistema 
informático dos contribuintes do Regime de Previdência:

a) Dados respeitantes à inscrição, bem como a respectiva 
suspensão ou cancelamento;

b) Dados respeitantes às contribuições mensais, valores a 
transferir, compensações pecuniárias e prestações pecuniárias 
extraordinárias;

c) Dados respeitantes ao tempo de contribuição;

d) Dados respeitantes à determinação do montante de previ-
dência;

e) Dados respeitantes à liquidação das contas;

f) Dados respeitantes à distribuição das percentagens dos 
planos de aplicação das contribuições;

g) Dados respeitantes ao prémio de prestação de serviço a 
longo prazo; 

h) Dados respeitantes ao cartão de acesso a cuidados de saú-
de.

9) Emitir certidões de documentos arquivados, bem como 
certificar fotocópias extraídas dos originais existentes em ar-
quivo, no âmbito das competências da subunidade que dirige, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

10) Emitir declarações simples.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado: 

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça; 
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• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pela subdelegada 
no âmbito das competências ora subdelegadas, desde 1 de 
Novembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).

Despacho Interno n.º 002/ADM/FP/2022

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Gestão das Contribuições para o Regime de Previdência 
(DGCP).

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho Interno n.º 004/PRES/ 
/FP/2022, de 26 de Janeiro de 2022, subdelego no chefe da 
Divisão de Gestão das Contribuições do Regime de Previ-
dência, Ho Chi Leong, ou em quem o substitua nas suas au-
sências, faltas ou impedimentos, as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corrente;

8) Autorizar a actualização dos seguintes dados no sistema 
informático dos contribuintes do Regime de Previdência:

a) Dados respeitantes aos preços unitários e taxas cambiais 
dos planos de aplicação das contribuições;

b) Dados respeitantes às transacções de subscrição da cartei-
ra de depósitos bancários e dos fundos de investimento;

c) Dados respeitantes aos rebates de investimento;

d) Dados respeitantes às transacções de resgate das unidades 
de participação;

e) Dados respeitantes ao pagamento do montante de previ-
dência;

f) Dados respeitantes a outras receitas – juros.
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• 

• 

• 

• 

003/ADM/FP/2022

004/PR ES/FP/2022

9) Autorizar a actualização das informações disponíveis nas 
plataformas electrónicas do FP referentes aos planos de aplica-
ção das contribuições do Regime de Previdência.

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado: 

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça; 

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, ou a quem o 
substitua nas suas ausências, faltas ou impedimentos, desde 1 
de Novembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).

Despacho Interno n.º 003/ADM/FP/2022

Assunto: Subdelegação de competências no chefe da Divisão 
de Organização e Informática (DOI).

1. Nos termos do n.º 3 do Despacho Interno n.º 004/PRES/ 
/FP/2022, de 26 de Janeiro de 2022, subdelego no chefe da 
Divisão de Organização e Informática, Lei Cheok Fan, ou em 
quem o substitua nas suas ausências, faltas ou impedimentos, 
as seguintes competências:

1) Proceder à gestão corrente e à coordenação da subunida-
de que dirige;

2) Assinar a correspondência de mero expediente necessária 
à instrução e tramitação dos processos e à execução das demais 
decisões tomadas superiormente;

3) Aprovar os mapas de férias dos seus subordinados;

4) Autorizar os pedidos de gozo de férias dos seus subordi-
nados;

5) Decidir sobre os pedidos dos seus subordinados respeitan-
tes à justificação de faltas, atrasos e a todos os factos geradores 
do direito à dispensa de comparência ao serviço;

6) Decidir sobre os pedidos de acumulação de férias, por 
motivos pessoais, dos seus subordinados;

7) Visar as requisições de material destinado ao uso corren-
te.
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 $9,208.00

2. A subdelegação de assinatura não abrange o expediente 
que deva ser endereçado:

• Aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, 
ao Comissariado contra a Corrupção, ao Comissariado da 
Auditoria, aos Serviços de Polícia Unitários e aos Serviços de 
Alfândega;

• À Assembleia Legislativa;

• Aos Órgãos de Administração de Justiça;

• Aos Serviços da República Popular da China.

3. A presente subdelegação é feita sem prejuízo dos poderes 
de avocação e superintendência.

4. Dos actos praticados no uso das competências ora subde-
legadas cabe recurso hierárquico necessário.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado 
no âmbito das competências ora subdelegadas, ou a quem o 
substitua nas suas ausências, faltas ou impedimentos, desde 1 
de Novembro de 2021.

(Homologado por deliberação do Conselho de Administração, de 

26 de Janeiro de 2022).

Fundo de Pensões, aos 26 de Janeiro de 2022.

A Administradora do Conselho de Administração, Fátima 
Maria da Conceição da Rosa.

(Custo desta publicação $ 9 208,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/185094

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário e roupa, nomeadamente, 

camisetas, t-shirts, polos, camisas formais (abotoar no 

colarinho), camisas de colarinho, camisas de cerimó-

nia, polos sem colarinho, camisas de tecido, camisas de 

flanela, camisas com decote, camisas de desporto anti-

transpirantes, camisas de ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

sobrecamisas, t-shirts de manga comprida, pulôveres 

de manga comprida, camisolas sem alças (tops), cami-

solas, sweat-shirts de decote redondo, blusas de malha 

para atletismo, casacos [vestuário], casacos cortas-

-ventos, anoraques, sweatshirts com capuz, sweatshirts 

com capuz de tipo pulôver, camisolas de malha, roupas 

exteriores, roupa exterior, especificamente casacos, ca-

sacos/blusões leves, ponchos, camisolas [vestuário], ca-

misolas [pullovers], fatos de treino, calções, calções de 

banho estilo surfista, calções com proteção, bermudas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 

calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

para estar em casa, calças corta-vento, calças de fato 

de treino, calças a três quartos, calças de ioga, saias, 

vestidos, leggings, perneiras [aquecedores de pernas], 

meias-calças, calças elásticas para desporto, soutiens, 

sutiãs desportivos, tops desportivos de senhora com 

soutien integrado, sutiãs nomeadamente desportivos 

antitranspirantes, roupa de banho, fatos de banho, fa-

tos de banho, calções de natação, chapelaria, chapéus, 

bonés, chapéus-altos, meias, calçado, sapatos, calçado 

para atletismo, sapatos de treino, sapatos de corrida, 

sapatos de desporto, calçado de praia, sandálias, san-

dálias de banho, pantufas, botas, tacões [salto alto], 

solas interiores, borzeguins, botas para a neve, botas 

para a chuva, calçado de ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/464,476

[210]  N.º : N/185095

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário e roupa, nomeadamente, 

camisetas, t-shirts, polos, camisas formais (abotoar no 

colarinho), camisas de colarinho, camisas de cerimó-

nia, polos sem colarinho, camisas de tecido, camisas de 

flanela, camisas com decote, camisas de desporto anti-

transpirantes, camisas de ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

sobrecamisas, t-shirts de manga comprida, pulôveres 

de manga comprida, camisolas sem alças (tops), cami-

solas, sweat-shirts de decote redondo, blusas de malha 

para atletismo, casacos [vestuário], casacos cortas-

-ventos, anoraques, sweatshirts com capuz, sweatshirts 

com capuz de tipo pulôver, camisolas de malha, roupas 

exteriores, roupa exterior, especificamente casacos, ca-

sacos/blusões leves, ponchos, camisolas [vestuário], ca-

misolas [pullovers], fatos de treino, calções, calções de 

banho estilo surfista, calções com proteção, bermudas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 
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calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

para estar em casa, calças corta-vento, calças de fato 

de treino, calças a três quartos, calças de ioga, saias, 

vestidos, leggings, perneiras [aquecedores de pernas], 

meias-calças, calças elásticas para desporto, soutiens, 

sutiãs desportivos, tops desportivos de senhora com 

soutien integrado, sutiãs nomeadamente desportivos 

antitranspirantes, roupa de banho, fatos de banho, fa-

tos de banho, calções de natação, chapelaria, chapéus, 

bonés, chapéus-altos, meias, calçado, sapatos, calçado 

para atletismo, sapatos de treino, sapatos de corrida, 

sapatos de desporto, calçado de praia, sandálias, san-

dálias de banho, pantufas, botas, tacões [salto alto], 

solas interiores, borzeguins, botas para a neve, botas 

para a chuva, calçado de ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/464,488

[210]  N.º : N/185096

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

venda a retalho em linha de vestuário e artigos de ves-

tuário, nomeadamente, camisas, t-shirts, pólos, cami-

sas de com manga comprida, com punhos e colarinho, 

camisas de colarinho, camisas de cerimónia, polos sem 

colarinho, camisas tecidas, camisas de flanela, camisas 

com decote, camisolas de desporto que absorvem a 

humidade, camisas para ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

sobrecamisas, t-shirts com mangas compridas, pulóve-

res de manga comprida, tops sem mangas, camisolas, 

camisolas de decote redondo, camisolas de desporto, 

casacos, casacos impermeáveis, corta-ventos, cober-

turas, sweatshirts com capuz de tipo pulôver, swe-

atshirts, camisolas, vestuário exterior, jaquetas para 

uso exterior, casacos/blusões leves, ponchos, blusões, 

pulóveres, fatos de treino, calções, calções para pran-

cha, calções com proteção, calções para caminhadas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 

calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

de andar por casa, calças corta-vento, calças de trei-

no, calças a três quartos (capri), vestidos com calças 

para ioga, saias, leggings (calças), perneiras, meias-

-calça, calças justas para desporto, soutiens, soutiens 

de desporto, tops desportivos de senhora com soutien 

integrado, soutiens de desporto com drenagem de hu-

midade, artigos para natação, fatos-de-banho, fatos 

de banho, calções de banho, artigos de chapelaria, 

chapéus, bonés, chapéus-altos; serviços de venda a 

retalho e de loja de venda a retalho em linha de ves-

tuário e artigos de vestuário, nomeadamente chapéus 

pequenos que cingem a parte posterior da cabeça, 

toucas de duche, solídeus, viseiras, fitas para a cabeça, 

máscaras de dormir, máscaras de esqui, máscaras para 

o rosto tricotadas, roupa interior, cintas elásticas [rou-

pa interior], espartilhos, luvas, mitenes para senhoras, 

tapa-orelhas, lenço para o pescoço, pijamas, roupões, 

cintos, macacões, meias, suspensórios, vestuário em 

couro, gravatas, plastrões, uniformes, camisolas, co-

letes, aventais, fatos, meias, calçado, sapatos, calçado 

para atletismo, sapatos de treino, sapatos de corrida 

em pista, esportes (sapatos para -), calçado de praia, 

sandálias, sandálias de banho, carapins, botas, tacões 

[saltos], palmilhas, borzeguins, botas para a neve, bo-

tas para a chuva, e ténis-bota para ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/464,488

[210]  N.º : N/185097

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário e roupa, nomeadamente, 

camisetas, t-shirts, polos, camisas formais (abotoar no 

colarinho), camisas de colarinho, camisas de cerimó-

nia, polos sem colarinho, camisas de tecido, camisas de 

flanela, camisas com decote, camisas de desporto anti-

transpirantes, camisas de ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

sobrecamisas, t-shirts de manga comprida, pulôveres 

de manga comprida, camisolas sem alças (tops), cami-

solas, sweat-shirts de decote redondo, blusas de malha 

para atletismo, casacos [vestuário], casacos cortas-
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-ventos, anoraques, sweatshirts com capuz, sweatshirts 

com capuz de tipo pulôver, camisolas de malha, roupas 

exteriores, roupa exterior, especificamente casacos, ca-

sacos/blusões leves, ponchos, camisolas [vestuário], ca-

misolas [pullovers], fatos de treino, calções, calções de 

banho estilo surfista, calções com proteção, bermudas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 

calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

para estar em casa, calças corta-vento, calças de fato 

de treino, calças a três quartos, calças de ioga, saias, 

vestidos, leggings, perneiras [aquecedores de pernas], 

meias-calças, calças elásticas para desporto, soutiens, 

sutiãs desportivos, tops desportivos de senhora com 

soutien integrado, sutiãs nomeadamente desportivos 

antitranspirantes, roupa de banho, fatos de banho, fa-

tos de banho, calções de natação, chapelaria, chapéus, 

bonés, chapéus-altos; vestuário e roupa, nomeada-

mente, bonés em malha, toucas para duche, solidéus, 

palas de bonés, fitas para cabeça [vestuário], máscaras 

para dormir, máscaras de esqui, máscaras para o ros-

to tricotadas, roupa interior, cintas elásticas [roupa 

interior], luvas, mitenes, aquecedores de orelhas [ves-

tuário], cachecóis, pijamas, roupões de banho, cintos, 

fatos-macaco, suportes para vestuário [suspensórios], 

vestuário em couro, gravatas, plastrões, uniformes, ca-

misolas [vestuário], coletes, aventais [vestuário], fatos, 

meias, calçado, sapatos, calçado para atletismo, sapa-

tos de treino, sapatos de corrida, sapatos de desporto, 

calçado de praia, sandálias, sandálias de banho, pan-

tufas, botas, tacões [salto alto], solas interiores, borze-

guins, botas para a neve, botas para a chuva, calçado 

de ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/464,485

[210]  N.º : N/185098

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

venda a retalho em linha de vestuário e artigos de ves-

tuário, nomeadamente, camisas, t-shirts, pólos, cami-

sas de com manga comprida, com punhos e colarinho, 

camisas de colarinho, camisas de cerimónia, polos sem 

colarinho, camisas tecidas, camisas de flanela, camisas 

com decote, camisolas de desporto que absorvem a 

humidade, camisas para ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

sobrecamisas, t-shirts com mangas compridas, pulóve-

res de manga comprida, tops sem mangas, camisolas, 

camisolas de decote redondo, camisolas de desporto, 

casacos, casacos impermeáveis, corta-ventos, cober-

turas, sweatshirts com capuz de tipo pulôver, swe-

atshirts, camisolas, vestuário exterior, jaquetas para 

uso exterior, casacos/blusões leves, ponchos, blusões, 

pulóveres, fatos de treino, calções, calções para pran-

cha, calções com proteção, calções para caminhadas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 

calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

de andar por casa, calças corta-vento, calças de trei-

no, calças a três quartos (capri), vestidos com calças 

para ioga, saias, leggings (calças), perneiras, meias-

-calça, calças justas para desporto, soutiens, soutiens 

de desporto, tops desportivos de senhora com soutien 

integrado, soutiens de desporto com drenagem de hu-

midade, artigos para natação, fatos-de-banho, fatos 

de banho, calções de banho, artigos de chapelaria, 

chapéus, bonés, chapéus-altos; serviços de venda a 

retalho e de loja de venda a retalho em linha de ves-

tuário e artigos de vestuário, nomeadamente chapéus 

pequenos que cingem a parte posterior da cabeça, 

toucas de duche, solídeus, viseiras, fitas para a cabeça, 

máscaras de dormir, máscaras de esqui, máscaras para 

o rosto tricotadas, roupa interior, cintas elásticas [rou-

pa interior], espartilhos, luvas, mitenes para senhoras, 

tapa-orelhas, lenço para o pescoço, pijamas, roupões, 

cintos, macacões, meias, suspensórios, vestuário em 

couro, gravatas, plastrões, uniformes, camisolas, co-

letes, aventais, fatos, meias, calçado, sapatos, calçado 

para atletismo, sapatos de treino, sapatos de corrida 

em pista, esportes (sapatos para -), calçado de praia, 

sandálias, sandálias de banho, carapins, botas, tacões 

[saltos], palmilhas, borzeguins, botas para a neve, bo-

tas para a chuva, e ténis-bota para ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/464,485
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[210]  N.º : N/185099

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário e roupa, nomeadamente, 

camisetas, t-shirts, polos, camisas formais (abotoar no 

colarinho), camisas de colarinho, camisas de cerimó-

nia, polos sem colarinho, camisas de tecido, camisas de 

flanela, camisas com decote, camisas de desporto anti-

transpirantes, camisas de ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

sobrecamisas, t-shirts de manga comprida, pulôveres 

de manga comprida, camisolas sem alças (tops), cami-

solas, sweat-shirts de decote redondo, blusas de malha 

para atletismo, casacos [vestuário], casacos cortas-

-ventos, anoraques, sweatshirts com capuz, sweatshirts 

com capuz de tipo pulôver, camisolas de malha, roupas 

exteriores, roupa exterior, especificamente casacos, ca-

sacos/blusões leves, ponchos, camisolas [vestuário], ca-

misolas [pullovers], fatos de treino, calções, calções de 

banho estilo surfista, calções com proteção, bermudas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 

calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

para estar em casa, calças corta-vento, calças de fato 

de treino, calças a três quartos, calças de ioga, saias, 

vestidos, leggings, perneiras [aquecedores de pernas], 

meias-calças, calças elásticas para desporto, soutiens, 

sutiãs desportivos, tops desportivos de senhora com 

soutien integrado, sutiãs nomeadamente desportivos 

antitranspirantes, roupa de banho, fatos de banho, fa-

tos de banho, calções de natação, chapelaria, chapéus, 

bonés, chapéus-altos; meias, calçado, sapatos, calçado 

para atletismo, sapatos de treino, sapatos de corrida, 

sapatos de desporto, calçado de praia, sandálias, san-

dálias de banho, pantufas, botas, tacões [salto alto], 

solas interiores, borzeguins, botas para a neve, botas 

para a chuva, calçado de ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/466,113

[210]  N.º : N/185100

[220]  Data de pedido : 2021/07/13

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

venda a retalho em linha de vestuário e artigos de ves-

tuário, nomeadamente, camisas, t-shirts, pólos, cami-

sas de com manga comprida, com punhos e colarinho, 

camisas de colarinho, camisas de cerimónia, polos sem 

colarinho, camisas tecidas, camisas de flanela, camisas 

com decote, camisolas de desporto que absorvem a 

humidade, camisas para ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

sobrecamisas, t-shirts com mangas compridas, pulóve-

res de manga comprida, tops sem mangas, camisolas, 

camisolas de decote redondo, camisolas de desporto, 

casacos, casacos impermeáveis, corta-ventos, cober-

turas, sweatshirts com capuz de tipo pulôver, swe-

atshirts, camisolas, vestuário exterior, jaquetas para 

uso exterior, casacos/blusões leves, ponchos, blusões, 

pulóveres, fatos de treino, calções, calções para pran-

cha, calções com proteção, calções para caminhadas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 

calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

de andar por casa, calças corta-vento, calças de trei-

no, calças a três quartos (capri), vestidos com calças 

para ioga, saias, leggings (calças), perneiras, meias-

-calça, calças justas para desporto, soutiens, soutiens 

de desporto, tops desportivos de senhora com soutien 

integrado, soutiens de desporto com drenagem de hu-

midade, artigos para natação, fatos-de-banho, fatos 

de banho, calções de banho, artigos de chapelaria, 

chapéus, bonés, chapéus-altos; serviços de venda a 

retalho e de loja de venda a retalho em linha de ves-

tuário e artigos de vestuário, nomeadamente chapéus 

pequenos que cingem a parte posterior da cabeça, 

toucas de duche, solídeus, viseiras, fitas para a cabeça, 

máscaras de dormir, máscaras de esqui, máscaras para 

o rosto tricotadas, roupa interior, cintas elásticas [rou-

pa interior], espartilhos, luvas, mitenes para senhoras, 

tapa-orelhas, lenço para o pescoço, pijamas, roupões, 

cintos, macacões, meias, suspensórios, vestuário em 

couro, gravatas, plastrões, uniformes, camisolas, co-

letes, aventais, fatos, meias, calçado, sapatos, calçado 

para atletismo, sapatos de treino, sapatos de corrida 
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em pista, esportes (sapatos para -), calçado de praia, 

sandálias, sandálias de banho, carapins, botas, tacões 

[saltos], palmilhas, borzeguins, botas para a neve, bo-

tas para a chuva, e ténis-bota para ginástica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/14  Estados Unidos 

da América N.º 90/466,113

[210]  N.º : N/185402

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário e roupa, nomeadamente, 

camisetas, t-shirts, polos, camisas formais (abotoar no 

colarinho), camisas de colarinho, camisas de cerimó-

nia, polos sem colarinho, camisas de tecido, camisas 

de flanela, camisas com decote, camisas de desporto 

antitranspirantes, camisas de ioga, t-shirts com apli-

cações gráficas, camisas desportivas, camisas de ceri-

mónia, sobrecamisas, t-shirts de manga comprida, pu-

lôveres de manga comprida, camisolas sem alças (tops), 

camisolas, sweat-shirts de decote redondo, blusas de 

malha para atletismo, casacos [vestuário], casacos de 

proteção contra condições meteorológicas extremas, 

anoraques, sweatshirts com capuz, sweatshirts com 

capuz de tipo pulôver, camisolas de malha, roupas ex-

teriores, roupa exterior, especificamente casacos, casa-

cos/blusões leves, ponchos, camisolas [vestuário], ca-

misolas [pullovers], fatos de treino, calções, calções de 

banho estilo surfista, calções com proteção, bermudas, 

calções de treino, calções atléticos, ceroulas, calças de 

fato de treino, calças de atletismo, calças de ginástica, 

calças que afastam a humidade, calças elásticas, calças 

para estar em casa, calças corta-vento, calças de fato 

de treino, calças a três quartos, calças de ioga, saias, 

vestidos, leggings, perneiras [aquecedores de pernas], 

meias-calças, calças elásticas para desporto, soutiens, 

sutiãs desportivos, tops desportivos de senhora com 

soutien integrado, sutiãs nomeadamente desportivos 

antitranspirantes, roupa de banho, fatos de banho, fa-

tos de banho, calções de natação, chapelaria, chapéus, 

bonés, chapéus-altos; vestuário e roupa, nomeada-

mente, bonés em malha, toucas para duche, solidéus, 

palas de bonés, fitas para cabeça [vestuário], máscaras 

para dormir, máscaras de esqui, máscaras para o ros-

to tricotadas, roupa interior, cintas elásticas [roupa 

interior], luvas, mitenes, aquecedores de orelhas [ves-

tuário], cachecóis, pijamas, roupões de banho, cintos, 

fatos-macaco, suportes para vestuário [suspensórios], 

vestuário em couro, gravatas, plastrões, uniformes, ca-

misolas [vestuário], coletes, aventais [vestuário], fatos, 

meias, calçado, sapatos, calçado para atletismo, sapa-

tos de treino, sapatos de corrida, sapatos de desporto, 

calçado de praia, sandálias, sandálias de banho, pan-

tufas, botas, tacões [salto alto], solas interiores, borze-

guins, botas para a neve, botas para a chuva, calçado 

de ginástica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185403

[220]  Data de pedido : 2021/07/19

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

venda a retalho em linha de vestuário e artigos de ves-

tuário, nomeadamente, camisas, t-shirts, pólos, cami-

sas de com manga comprida, com punhos e colarinho, 

camisas de colarinho, camisas de cerimónia, polos sem 

colarinho, camisas tecidas, camisas de flanela, camisas 

com decote, camisolas de desporto que absorvem a 

humidade, camisas para ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

camisolas interiores, t-shirts com mangas compridas, 

pulóveres de manga comprida, tops sem mangas, ca-

misolas, camisolas de decote redondo, camisolas de 

desporto, casacos, casacos impermeáveis, corta-ventos, 

coberturas, sweatshirts com capuz de tipo pulôver, 

sweatshirts, camisolas, vestuário exterior, jaquetas 

para uso exterior, casacos/blusões leves, ponchos, blu-

sões, pulóveres, fatos de treino, calções, calções para 

prancha, malhas curtas reforçadas com protetores, 

calções para caminhadas, calções de treino, calções 

atléticos, ceroulas, calças de fato de treino, calças de 

atletismo, calças de ginástica, calças que afastam a hu-
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midade, calças elásticas, calças de andar por casa, cal-

ças corta-vento, calças de treino, calças a três quartos 

(capri), vestidos com calças para ioga, saias, leggings 

(calças), perneiras, meias-calça, calças justas para des-

porto, soutiens, soutiens de desporto, tops desportivos 

de senhora com soutien integrado, soutiens de despor-

to com drenagem de humidade, artigos para natação, 

fatos-de-banho, fatos de banho, calções de banho, 

artigos de chapelaria, chapéus, bonés, chapéus-altos; 

serviços de venda a retalho e de loja de venda a retalho 

em linha de vestuário e artigos de vestuário, nomeada-

mente chapéus pequenos que cingem a parte posterior 

da cabeça, toucas de duche, solídeus, viseiras, fitas 

para a cabeça, máscaras de dormir, máscaras de esqui, 

máscaras para o rosto tricotadas, roupa interior, cintas 

elásticas [roupa interior], espartilhos, luvas, mitenes 

para senhoras, tapa-orelhas, lenço para o pescoço, pi-

jamas, roupões, cintos, macacões, meias, suspensórios, 

vestuário em couro, gravatas, plastrões, uniformes, ca-

misolas, coletes, aventais, fatos, meias, calçado, sapa-

tos, calçado para atletismo, sapatos de treino, sapatos 

de corrida em pista, esportes (sapatos para -), calçado 

de praia, sandálias, sandálias de banho, carapins, bo-

tas, tacões [saltos], palmilhas, borzeguins, botas para a 

neve, botas para a chuva, e ténis-bota para ginástica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185557

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais; preparação de 

cursos de instrução, educação e formação para jovens 

e adultos; serviços de clubes [entretenimento ou edu-

cação]; ensino na área do desporto; organização de 

eventos de entretenimento e culturais; organização de 

exposições para fins culturais ou educativos; activida-

des de diversão, desportivas e culturais; organização 

de eventos para fins culturais, de entretenimento e 

desportivos; organização de actividades desportivas e 

competições desportivas; cursos de instrução relacio-

nados com actividades desportivas; disponibilização 

de instalações desportivas e recreativas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarela (Panton 123C) e 

vermelho (Panton 202C).

[210]  N.º : N/185560

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Artigos de couro e de imitação de 

couro; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e 

guarda-sóis; bengalas; chicotes e artigos de selaria; co-

leiras para animais; vestimentas para animais; estojos 

para chaves [marroquinaria]; sacos; sacos de desporto; 

bolsas; sacos de mão; mochilas; estojos para cosméti-

cos vendidos vazios; sacolas escolares; carteiras; porta-

-cartões [carteiras] e bolsas; malas; malas de viagem; 

pastas [maletas]; trelas para animais; bagagem e sacos 

de transporte; chicotes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarela (Panton 123C) e 

vermelho (Panton 202C).

[210]  N.º : N/185563

[220]  Data de pedido : 2021/07/21

[730]  Requerente : ASR Media and Sponsorship 

S.p.A.

  Endereço : Via Emilia 47 00187 Roma, Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais; preparação de 

cursos de instrução, educação e formação para jovens 

e adultos; serviços de clubes [entretenimento ou edu-

cação]; ensino na área do desporto; organização de 

eventos de entretenimento e culturais; organização de 

exposições para fins culturais ou educativos; activida-

des de diversão, desportivas e culturais; organização 
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de eventos para fins culturais, de entretenimento e 

desportivos; organização de actividades desportivas e 

competições desportivas; cursos de instrução relacio-

nados com actividades desportivas; disponibilização 

de instalações desportivas e recreativas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Amarela (Panton 123C) e 

vermelho (Panton 202C)

[210]  N.º : N/185709

[220]  Data de pedido : 2021/07/26

[730]  Requerente : Vuori, Inc.

  Endereço : 2320 Faraday Ave, Suite 201 Carlsbad, 

CA 92008 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

venda a retalho em linha de vestuário e artigos de ves-

tuário, nomeadamente, camisas, t-shirts, pólos, cami-

sas de com manga comprida, com punhos e colarinho, 

camisas de colarinho, camisas de cerimónia, polos sem 

colarinho, camisas tecidas, camisas de flanela, camisas 

com decote, camisolas de desporto que absorvem a 

humidade, camisas para ioga, t-shirts com aplicações 

gráficas, camisas desportivas, camisas de cerimónia, 

camisolas interiores, t-shirts com mangas compridas, 

pulóveres de manga comprida, tops sem mangas, ca-

misolas, camisolas de decote redondo, camisolas de 

desporto, casacos, casacos impermeáveis, corta-ventos, 

coberturas, sweatshirts com capuz de tipo pulôver, 

sweatshirts, camisolas, vestuário exterior, jaquetas 

para uso exterior, casacos/blusões leves, ponchos, blu-

sões, pulóveres, fatos de treino, calções, calções para 

prancha, malhas curtas reforçadas com protetores, 

calções para caminhadas, calções de treino, calções 

atléticos, ceroulas, calças de fato de treino, calças de 

atletismo, calças de ginástica, calças que afastam a hu-

midade, calças elásticas, calças de andar por casa, cal-

ças corta-vento, calças de treino, calças a três quartos 

(capri), vestidos com calças para ioga, saias, leggings 

(calças), perneiras, meias-calça, calças justas para des-

porto, soutiens, soutiens de desporto, tops desportivos 

de senhora com soutien integrado, soutiens de despor-

to com drenagem de humidade, artigos para natação, 

fatos-de-banho, fatos de banho, calções de banho, 

artigos de chapelaria, chapéus, bonés, chapéus-altos; 

serviços de venda a retalho e de loja de venda a retalho 

em linha de vestuário e artigos de vestuário, nomeada-

mente chapéus pequenos que cingem a parte posterior 

da cabeça, toucas de duche, solídeus, viseiras, fitas 

para a cabeça, máscaras de dormir, máscaras de esqui, 

máscaras para o rosto tricotadas, roupa interior, cintas 

elásticas [roupa interior], espartilhos, luvas, mitenes 

para senhoras, tapa-orelhas, lenço para o pescoço, pi-

jamas, roupões, cintos, macacões, meias, suspensórios, 

vestuário em couro, gravatas, plastrões, uniformes, ca-

misolas, coletes, aventais, fatos, meias, calçado, sapa-

tos, calçado para atletismo, sapatos de treino, sapatos 

de corrida em pista, esportes (sapatos para -), calçado 

de praia, sandálias, sandálias de banho, carapins, bo-

tas, tacões [saltos], palmilhas, borzeguins, botas para a 

neve, botas para a chuva, e ténis-bota para ginástica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185757

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[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 : Fornecimento de software informático 

usado no desenvolvimento de outros softwares de apli-

cações não descarregável; fornecimento de software 

para o desenvolvimento de programas informáticos 

não descarregável.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, rosa e magenta.

[300]  Prioridade : 2021/07/20  Estados Unidos 

da América N.º 90/839,047

[210]  N.º : N/185781

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : LABORATOIRES LA PRAI-

RIE SA

  E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Suíça
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  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de salões de beleza; serviços 

de tratamentos de beleza; serviços para cuidados do 

rosto; serviços de consultadoria relacionados com os 

cuidados da pele e cuidados de beleza; cuidados de 

higiene e de beleza; manicuras; fornecimento de infor-

mação através da Internet sobre a escolha e a aplica-

ção de produtos cosméticos e produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185784

[220]  Data de pedido : 2021/07/28

[730]  Requerente : LABORATOIRES LA PRAI-

RIE SA

  E n d e r e ç o : I n d u s t r i e s t r a s s e 8, C H-8604 

Volketswil, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de salões de beleza; serviços 

de tratamentos de beleza; serviços para cuidados do 

rosto; serviços de consultadoria relacionados com os 

cuidados da pele e cuidados de beleza; cuidados de 

higiene e de beleza; manicuras; fornecimento de infor-

mação através da Internet sobre a escolha e a aplica-

ção de produtos cosméticos e produtos de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185837

[220]  Data de pedido : 2021/07/27

[730]  Requerente : Gane Energy & Resources Pty 

Ltd

  Endereço : Riverwalk, Level 2, 649 Bridge Road, 

Richmond VIC 3121, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Combustíveis; biocombustíveis; com-

bustíveis líquidos; combustíveis sólidos; gases combus-

tíveis; lubrificantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186311

[220]  Data de pedido : 2021/08/10

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software de 

computadores usado no desenvolvimento de outros 

softwares de aplicações; software como serviço [SaaS] 

apresentando software para o desenvolvimento de 

programas informáticos não descarregável; software 

como serviço [SaaS] apresentando software informá-

tico usado no desenvolvimento de outros softwares de 

aplicações não descarregável; fornecimento de infor-

mação relacionada com desenvolvimento de software 

informático; software como serviço [SaaS]; concepção 

e desenvolvimento de hardware e software de compu-

tadores para reconhecimento de música; armazena-

mento eletrónico de dados; provisão de informação em 

áreas de desenvolvimento de hardware de computado-

res; serviços informáticos, nomeadamente, serviços de 

suporte técnico para desenvolvimento de software de 

computador e software de reconhecimento de música; 

software como serviço [SaaS] apresentando software 

informático não descarregável para reconhecimento 

de som e música; software como serviço [SaaS] apre-

sentando software informático não descarregável que 

permita a descoberta, interação com, e partilha de 

conteúdo áudio, vídeo, impresso, multimédia ou con-

teúdo de realidade aumentada; software como serviço 

[SaaS] apresentando software informático não des-

carregável que permite ao espectador de programas 

de rádio, televisão ou streaming ou de entretenimento 

audiovisual ou conteúdo informativo aceder, online ou 

através de telemóvel ou computador, entretenimento 

interactivo áudio e visual ou conteúdo informativo ou 

fornecedores de serviços de retalho; software como 

serviço [SaaS] apresentando software informático (não 

descarregável) para aceder informação relacionada 

com música áudio.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/03/24  Jamaica

N.º 82959

[210]  N.º : N/186814

[220]  Data de pedido : 2021/08/20

[730]  Requerente : 滙

 CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED

  Endereço : 33

8 801

 Flat/Rm 801 8/F Yuen Long Trading Centre, 33 Wang 

Yip Street West, Yuen Long NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187269

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : EQL Launches Pty Ltd

  Endereço : 200 Inkerman Street, St Kilda East, 

Victoria, 3183 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de computador e software 

informático gravado, distristibuido online; programas 

de computador para processamento de dados; aplica-

ções informáticas gravadas ou descarregáveis; progra-

mas de software informático; produtos de software 

informático; aplicações de software informático des-

carregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/02  Austrália

N.º 2158109

[210]  N.º : N/187270

[220]  Data de pedido : 2021/09/01

[730]  Requerente : EQL Launches Pty Ltd

  Endereço : 200 Inkerman Street, St Kilda East, 

Victoria, 3183 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de processamento de dados em 

linha; serviço de promoção comercial em linha numa 

rede informática; serviços de retalho em linha; proces-

samento de dados para empresas; processamento de 

dados para a recolha de dados para fins comerciais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/02  Austrália

N.º 2158109

[210]  N.º : N/187329

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

[730]  Requerente : 

 VOGEL INDUSTRIES (M) SDN BHD

  Endereço : 

14 ,  81200

 No 14, Jalan Padu, Kawasan Perindustrian Tampoi, 

81200 Johor Bahru, Johor Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187354

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

[730]  Requerente : SANTE INTERNATIONAL 

INC.

  Endereço : UG 42 & 54 Eton Corinthian Cyber-

pod, Esda Ortigas Ave., Quezon City 1110, Metro Ma-

nila, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos; nutracêuticos 

para uso como um suplemento dietético; preparações 

dietéticas e nutricionais; bebidas suplementares dieté-

ticas; suplementos dietéticos em forma de pó; bebidas 

vitamínicas; suplementos vitamínicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187424

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

pastas [maletas]; porta-cartões; malas de viagem; ma-

las de mão; carteiras; bolsas, carteiras; carteiras para 

cartões de crédito; caixas para chapéus [couro]; estojos 

para chaves [marroquinaria]; correias; etiquetas para 

bagagem; sacos de desporto; peles de animais; peles; 

malas e sacos de viagem; estojos [couro]; pastas para 

estudantes; bolsas; mochilas [com duas alças]; mochi-

las; sacos de praia; chapéus-de-chuva; chapéus-de-

-sol [sombrinhas]; bengalas; sacolas de pano; sacos de 

tiracolo; sacos de compras; bolsa para cosméticos [não 

guarnecidas]; bagagem; sacos de viagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187426

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : O agrupamento, para o benefício de 

outros de uma variedade de produtos, nomeadamente 

de cosméticos, produtos de perfumaria, colônias, 

água-de-colônia, eau de parfum, eau de toilette, deso-

dorizantes para uso pessoal, géis de banho e duche, 

óleos de banho, sabões e sabonetes, produtos para la-

var as mãos, óleos para o corpo, loções corporais, lo-

ções para as mãos, cremes para o corpo, creme para as 

unhas, champôs, loções capilares, pó de talco perfu-

mado, produtos de toilette, óleos perfumados, loção 

para depois de barbear, loções e bálsamos para depois 

de barbear, géis para barbear, sabão para a barba, es-

puma de barbear, bálsamo para a barba, preparações 

para barbear, óleos essenciais, fragrâncias para am-

bientes, preparações para perfumar ambientes, am-

bientadores perfumados, fragrâncias e produtos de 

fragrâncias para uso pessoal, óleos de massagem pre-

parações para os cuidados da pele, preparações para 

banho e duche, cremes hidratantes perfumados para a 

pele, hidratantes, cremes hidratantes, bálsamos para 

os lábios não medicinais, cremes para os olhos, géis 

para os olhos, bálsamos para os olhos, produtos de 

limpeza, tónicos, loções para aclarar, esfoliantes, re-

movedor de maquilhagem, preparações para cuidados 

de beleza, produtos para os cuidados de beleza, cremes 

de beleza, tónicos de beleza para aplicar no corpo, tó-

nicos de beleza para aplicar no rosto, produtos de be-

leza não medicinais, produtos de beleza não medici-

nais para os cuidados da pele, produtos de cuidados da 

pele para uso pessoal, nomeadamente, hidratantes 

para o rosto, olhos e lábios, cremes para o rosto e a 

pele, loções e soros [sérum], tratamentos anti-envelhe-

cimento, produtos para os cuidados capilares, gel para 

o cabelo e spray para o cabelo, preparações para o cui-

dado das unhas, vernizes para as unhas, endurecedo-

res de unhas e removedor de verniz de unhas, prepara-

ções depilatórias, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, preparações para bronzear [cosméti-

cos], preparações para bronzeamento artificial, unhas 

postiças, pestanas postiças, óculos de sol, óculos, ar-

mações, cordões, correntes, caixas e estojos para ócu-

los de sol, aparelhos e instrumentos ópticos, estojos, 

recipientes e suportes para lentes de contacto, estojos 
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para telemóveis, joalharia, imitação de joalharia, me-

tais preciosos e suas ligas, broches [bijutarias], pingen-

tes [joalharia], peças de relojoaria, instrumentos de 

relojoaria; relógios [de parede ou de sala], relógios de 

pulso, braceletes de relógio, braceletes e pulseiras para 

relógios, botões de punho, alfinetes de gravata, molas 

para gravata, prendedor de gravata, porta-chaves, por-

ta-chaves em metais preciosos, caixas, estojos para re-

lógios, estojos para jóias, ornamentos em metais pre-

ciosos, guarda-jóias, guarda-jóias feito de metais pre-

ciosos, artigos feitos de metais preciosos, nomeada-

mente, colares, pulseiras, anéis, brincos e pulseiras 

para tornozelo, instrumentos cronométricos, porta-

-chaves, bolsas, pastas [maletas], porta-cartões, malas 

de viagem, malas de mão, carteiras, bolsas (carteiras), 

carteiras para cartões de crédito, capa para agendas, 

caixas para chapéus, estojos para chaves [marroquina-

ria], correias, etiquetas para bagagem, suportes para 

blocos de notas, sacos de desporto, peles de animais, 

peles, malas e sacos de viagem, estojos, pastas para es-

tudantes, bolsas, mochilas [com duas alças], mochilas, 

sacos de praia, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol 

[sombrinhas], bengalas, estojos em rolo para joalharia, 

sacolas de pano, sacos de tiracolo, bolsa para cosméti-

cos, bagagem, sacos de viagem, caixas para dispositi-

vos multimédia portáteis, estojos e sacolas para com-

putadores portáteis, vestuário (não incluindo cintos), 

calçado, chapelaria, auscultadores, auscultadores sem 

fio, fones para ouvidos, auriculares, relógios inteligen-

tes, telefones móveis, smartphones, tablet electrónico, 

computadores pessoais, computadores portáteis, leito-

res de mp3, óculos inteligentes, altifalantes, altifalan-

tes inteligentes, aparelhos de televisão, anéis inteligen-

tes, pulseiras inteligentes, braceletes inteligentes, 

smartphones vestíveis, estação de carregamento, esta-

ções de acoplamento com altifalantes, estações para 

altifalantes portáteis, pacotes de bateria, carregadores, 

cabos de carregamento, carregadores portáteis, carre-

gadores sem fio, dvds, cds, ficheiros multimédia des-

carregáveis, publicações electrónicas descarregáveis, 

podcasts [ficheiros de áudio] para download, software, 

aplicações móveis, estojos para telemóveis, caixas para 

dispositivos multimédia portáteis, estojos e sacolas 

para computadores portáteis, estojos e sacolas adapta-

das para computadores portáteis, estojos para leitores 

de mp3, estojos para óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, pulseiras inteligentes e smartphones vestíveis, 

smartphones para uso no corpo, estojos para ausculta-

dores, estojos para auriculares, estojos para câmaras, 

aplicações móveis descarregáveis nomeadamente car-

teiras sem dinheiro, robôs humanóides com inteligên-

cia artificial, aparelhos de reconhecimento facial, com-

putadores vestíveis, rastreadores de acção vestível (no-

meadamente dispositivos electrónicos vestíveis que 

monitorizam e registam a actividade física de uma 

pessoa), aparelhos de telecomunicação sob a forma de 

joalharia, smartphones de pulso, monitores de vídeo 

vestíveis, molduras digitais, câmaras de vídeo, disposi-

tivos electrónicos para a criação e reprodução de mú-

sica, aparelhos portáteis para reprodução de som, lei-

tores multimédia portáteis, óculos de realidade virtu-

al, câmaras fotográficas, câmaras cinematográficas, 

óculos para desporto, capacetes de protecção para 

desporto, máscaras de protecção, peças, armações, 

acessórios e componentes para os produtos acima cita-

dos permitindo aos clientes ver e comprar convenien-

temente qualquer uma dessas mercadorias, incluindo 

de uma loja de venda a retalho, de um catálogo por en-

comenda pelo correio, por meio de telecomunicações 

ou de um website na internet; serviços de venda a reta-

lho relacionados com a venda de cosméticos, produtos 

de perfumaria, colônias, água-de-colônia, eau de par-

fum, eau de toilette, desodorizantes para uso pessoal, 

géis de banho e duche, óleos de banho, sabões e sabo-

netes, produtos para lavar as mãos, óleos para o corpo, 

loções corporais, loções para as mãos, cremes para o 

corpo, creme para as unhas, champôs, loções capila-

res, pó de talco perfumado, produtos de toilette, óleos 

perfumados, loção para depois de barbear, loções e 

bálsamos para depois de barbear, géis para barbear, 

sabão para a barba, espuma de barbear, bálsamo para 

a barba, preparações para barbear, óleos essenciais, 

fragrâncias para ambientes, preparações para perfu-

mar ambientes, ambientadores perfumados, fragrân-

cias e produtos de fragrâncias para uso pessoal, óleos 

de massagem preparações para os cuidados da pele, 

preparações para banho e duche, cremes hidratantes 

perfumados para a pele, hidratantes, cremes hidratan-

tes, bálsamos para os lábios não medicinais, cremes 

para os olhos, géis para os olhos, bálsamos para os 

olhos, produtos de limpeza, tónicos, loções para acla-

rar, esfoliantes, removedor de maquilhagem, prepara-

ções para cuidados de beleza, produtos para os cuida-

dos de beleza, cremes de beleza, tónicos de beleza 

para aplicar no corpo, tónicos de beleza para aplicar 

no rosto, produtos de beleza não medicinais, produtos 

de beleza não medicinais para os cuidados da pele, 

produtos de cuidados da pele para uso pessoal, nome-
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adamente, hidratantes para o rosto, olhos e lábios, cre-

mes para o rosto e a pele, loções e soros [sérum], trata-

mentos anti-envelhecimento, produtos para os cuida-

dos capilares, gel para o cabelo e spray para o cabelo, 

preparações para o cuidado das unhas, vernizes para 

as unhas, endurecedores de unhas e removedor de ver-

niz de unhas, preparações depilatórias, preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal, preparações 

para bronzear [cosméticos], preparações para bronze-

amento artificial, unhas postiças, pestanas postiças, 

artigos de óptica, óculos, armações de óculos, lentes, 

caixas e estojos para óculos, cordões e correntes, ócu-

los de sol, óculos, armações, cordões, correntes, caixas 

e estojos para óculos de sol, aparelhos e instrumentos 

ópticos, estojos, recipientes e suportes para lentes de 

contacto, estojos para telemóveis, joalharia, imitação 

de joalharia, metais preciosos e suas ligas, broches [bi-

jutarias], pingentes [joalharia], peças de relojoaria, 

instrumentos de relojoaria, relógios [de parede ou de 

sala], relógios de pulso, braceletes de relógio, bracele-

tes e pulseiras para relógios, botões de punho, alfine-

tes de gravata, molas para gravata, prendedor de gra-

vata, porta-chaves, porta-chaves em metais preciosos, 

caixas, estojos para relógios, estojos para jóias, orna-

mentos em metais preciosos, guarda-jóias, guarda-

-jóias feito de metais preciosos, artigos feitos de metais 

preciosos, nomeadamente, colares, pulseiras, anéis, 

brincos e pulseiras para tornozelo, instrumentos cro-

nométricos, porta-chaves, bolsas, pastas [maletas], 

porta-cartões, malas de viagem, malas de mão, cartei-

ras, bolsas (carteiras), carteiras para cartões de crédi-

to, capa para agendas, caixas para chapéus, estojos 

para chaves [marroquinaria], correias, etiquetas para 

bagagem, suportes para blocos de notas, sacos de des-

porto, peles de animais, peles, malas e sacos de via-

gem, estojos, pastas para estudantes, bolsas, mochilas 

[com duas alças], mochilas, sacos de praia, chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol [sombrinhas], bengalas, es-

tojos em rolo para joalharia, sacolas de pano, sacos de 

tiracolo, sacos de compras, bolsa para cosméticos, ba-

gagem, sacos de viagem, caixas para dispositivos mul-

timédia portáteis, estojos e sacolas para computadores 

portáteis, vestuário (não incluindo cintos), calçado, 

chapelaria, auscultadores, auscultadores sem fio, fones 

para ouvidos, auriculares, relógios inteligentes, telefo-

nes móveis, smartphones, tablet electrónico, computa-

dores pessoais, computadores portáteis, leitores de 

mp3, óculos inteligentes, altifalantes, altifalantes inte-

ligentes, aparelhos de televisão, anéis inteligentes, pul-

s e i r a s i n t e l i g e n t e s, b r a c e l e t e s i n t e l i g e n t e s, 

smartphones vestíveis, estação de carregamento, esta-

ções de acoplamento com altifalantes, estações para 

altifalantes portáteis, pacotes de bateria, carregadores, 

cabos de carregamento, carregadores portáteis, carre-

gadores sem fio, dvds, cds, ficheiros multimédia des-

carregáveis, publicações electrónicas descarregáveis, 

podcasts [ficheiros de áudio] para download, software, 

aplicações móveis, estojos para telemóveis, caixas para 

dispositivos multimédia portáteis, estojos e sacolas 

para computadores portáteis, estojos e sacolas adapta-

das para computadores portáteis, estojos para leitores 

de mp3, estojos para óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, pulseiras inteligentes e smartphones vestíveis, 

smartphones para uso no corpo, estojos para ausculta-

dores, estojos para auriculares, estojos para câmaras, 

aplicações móveis descarregáveis nomeadamente car-

teiras sem dinheiro, robôs humanóides com inteligên-

cia artificial, aparelhos de reconhecimento facial, com-

putadores vestíveis, rastreadores de acção vestível (no-

meadamente dispositivos electrónicos vestíveis que 

monitorizam e registam a actividade física de uma 

pessoa), aparelhos de telecomunicação sob a forma de 

joalharia, smartphones de pulso, monitores de vídeo 

vestíveis, molduras digitais, câmaras de vídeo, disposi-

tivos electrónicos para a criação e reprodução de músi-

ca, aparelhos portáteis para reprodução de som, leitores 

multimédia portáteis, óculos de realidade virtual, câ-

maras fotográficas, câmaras cinematográficas, óculos 

para desporto, capacetes de protecção para desporto, 

máscaras de protecção, peças, armações, acessórios e 

componentes para os produtos acima citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187427

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de perfumaria; 

colônias; água-de-colônia; eau de parfum; eau de toi-

lette; desodorizantes para uso pessoal; géis de banho 

e duche; óleos de banho; sabões e sabonetes; produtos 

para lavar as mãos; óleos para o corpo; loções corpo-

rais; loções para as mãos; cremes para o corpo; creme 

para as unhas; champôs; loções capilares; pó de talco 

perfumado; produtos de toilette; óleos perfumados; 

loção para depois de barbear; loções e bálsamos para 

depois de barbear; géis para barbear; sabão para a 

barba; espuma de barbear; bálsamo para a barba; pre-

parações para barbear; óleos essenciais; fragrâncias 

para ambientes; preparações para perfumar ambien-

tes; ambientadores perfumados; fragrâncias e produtos 

de fragrâncias para uso pessoal; óleos de massagem; 

preparações para os cuidados da pele; preparações 

para banho e duche; cremes hidratantes perfumados 

para a pele; hidratantes; cremes hidratantes; bálsamos 

para os lábios não medicinais; cremes para os olhos; 

géis para os olhos; bálsamos para os olhos; produtos 

de limpeza; tónicos [cosméticos]; loções para aclarar; 

esfoliantes; removedor de maquilhagem; preparações 

para cuidados de beleza; produtos para os cuidados de 

beleza; cremes de beleza; tónicos de beleza para apli-

car no corpo; tónicos de beleza para aplicar no rosto; 

produtos de beleza não medicinais; produtos de beleza 

não medicinais para os cuidados da pele; produtos de 

cuidados da pele para uso pessoal, nomeadamente, 

hidratantes para o rosto, olhos e lábios; cremes para o 

rosto e a pele; loções e soros [sérum] [cosméticos]; tra-

tamentos anti-envelhecimento; produtos para os cuida-

dos capilares; gel para o cabelo e spray para o cabelo; 

preparações para o cuidado das unhas; vernizes para 

as unhas; endurecedores de unhas e removedor de ver-

niz de unhas; preparações depilatórias; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal; preparações 

para bronzear [cosméticos]; preparações para bronze-

amento artificial; unhas postiças; pestanas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187428

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos de óptica; óculos; armações 

de óculos; lentes; caixas e estojos para óculos, cordões 

e correntes; óculos de sol; óculos; armações, cordões, 

correntes, caixas e estojos para óculos de sol não inclu-

ídos noutras classes; aparelhos e instrumentos ópticos; 

estojos, recipientes e suportes para lentes de contacto; 

estojos para telemóveis; caixas para dispositivos mul-

timédia portáteis; estojos e sacolas para computadores 

portáteis; auscultadores; auscultadores sem fio; fones 

para ouvidos; auriculares; relógios inteligentes; telefo-

nes móveis; smartphones; tablet electrónico; compu-

tadores pessoais; computadores portáteis; leitores de 

MP3; óculos inteligentes; altifalantes; altifalantes inte-

ligentes; aparelhos de televisão; anéis inteligentes; pul-

seiras inteligentes; braceletes inteligentes; smartphones 

vestíveis; estação de carregamento; estações de aco-

plamento com altifalantes; estações para altifalantes 

portáteis; pacotes de bateria; carregadores; cabos de 

carregamento; carregadores portáteis; carregadores 

sem fio; DVDs; CDs; ficheiros multimédia descarre-

gáveis; publicações electrónicas descarregáveis; pod-

casts [ficheiros de áudio] para download; programas 

de computador [software para download]; programas 

de computador, [software gravado]; aplicações móveis; 

estojos e sacolas para computadores portáteis; estojos 

para leitores de MP3; estojos para óculos inteligentes, 

anéis inteligentes, pulseiras inteligentes e smartphones 

vestíveis; smartphones para uso no corpo; estojos para 

auscultadores; estojos para auriculares; estojos para 

câmaras; aplicações móveis descarregáveis, nomeada-

mente carteiras sem dinheiro; robôs humanóides com 

inteligência artificial; aparelhos de reconhecimento 

facial; computadores vestíveis; rastreadores de acção 

vestível, nomeadamente dispositivos electrónicos ves-

tíveis que monitorizam e registam a actividade física 

de uma pessoa; aparelhos de telecomunicação sob a 

forma de joalharia; smartphones de pulso; monitores 

de vídeo vestíveis; molduras digitais; câmaras de ví-

deo; dispositivos electrónicos para a criação e repro-

dução de música [não sendo instrumentos musicais]; 

aparelhos portáteis para reprodução de som; leitores 

multimédia portáteis; óculos de realidade virtual; câ-

maras fotográficas; câmaras cinematográficas; óculos 

para desporto; capacetes de protecção para desporto; 
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máscaras de protecção; peças, armações, acessórios e 

componentes para os produtos acima citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187429

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; imitação de joalharia; me-

tais preciosos e suas ligas; pedras preciosas ou pedras 

semi-preciosas; instrumentos de relojoaria; relógios [de 

parede ou de sala]; relógios de pulso; peças de relojo-

aria; braceletes de relógio; braceletes e pulseiras para 

relógios; botões de punho; alfinetes de gravata; molas 

para gravata; prendedor de gravata; porta-chaves; por-

ta-chaves em metais preciosos; caixas para relógios; 

estojos para relógios; estojos para jóias; ornamentos 

em metais preciosos; guarda-jóias; guarda-jóias feito 

de metais preciosos; artigos feitos de metais preciosos, 

nomeadamente, colares, pulseiras, anéis, brincos e 

pulseiras para tornozelo; instrumentos cronométricos; 

porta-chaves; estojos em rolo para joalharia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187430

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos de perfumaria; 

colônias; água-de-colônia; eau de parfum; eau de toi-

lette; desodorizantes para uso pessoal; géis de banho 

e duche; óleos de banho; sabões e sabonetes; produtos 

para lavar as mãos; óleos para o corpo; loções corpo-

rais; loções para as mãos; cremes para o corpo; creme 

para as unhas; champôs; loções capilares; pó de talco 

perfumado; produtos de toilette; óleos perfumados; 

loção para depois de barbear; loções e bálsamos para 

depois de barbear; géis para barbear; sabão para a 

barba; espuma de barbear; bálsamo para a barba; pre-

parações para barbear; óleos essenciais; fragrâncias 

para ambientes; preparações para perfumar ambien-

tes; ambientadores perfumados; fragrâncias e produtos 

de fragrâncias para uso pessoal; óleos de massagem; 

preparações para os cuidados da pele; preparações 

para banho e duche; cremes hidratantes perfumados 

para a pele; hidratantes; cremes hidratantes; bálsamos 

para os lábios não medicinais; cremes para os olhos; 

géis para os olhos; bálsamos para os olhos; produtos 

de limpeza; tónicos [cosméticos]; loções para aclarar; 

esfoliantes; removedor de maquilhagem; preparações 

para cuidados de beleza; produtos para os cuidados de 

beleza; cremes de beleza; tónicos de beleza para apli-

car no corpo; tónicos de beleza para aplicar no rosto; 

produtos de beleza não medicinais; produtos de beleza 

não medicinais para os cuidados da pele; produtos de 

cuidados da pele para uso pessoal, nomeadamente, 

hidratantes para o rosto, olhos e lábios; cremes para o 

rosto e a pele; loções e soros [sérum] [cosméticos]; tra-

tamentos anti-envelhecimento; produtos para os cuida-

dos capilares; gel para o cabelo e spray para o cabelo; 

preparações para o cuidado das unhas; vernizes para 

as unhas; endurecedores de unhas e removedor de ver-

niz de unhas; preparações depilatórias; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal; preparações 

para bronzear [cosméticos]; preparações para bronze-

amento artificial; unhas postiças; pestanas postiças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187431

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Artigos de óptica; óculos; armações 

de óculos; lentes; caixas e estojos para óculos, cordões 

e correntes; óculos de sol; óculos; armações, cordões, 

correntes, caixas e estojos para óculos de sol não inclu-

ídos noutras classes; aparelhos e instrumentos ópticos; 

estojos, recipientes e suportes para lentes de contacto; 

estojos para telemóveis; caixas para dispositivos mul-

timédia portáteis; estojos e sacolas para computadores 

portáteis; auscultadores; auscultadores sem fio; fones 

para ouvidos; auriculares; relógios inteligentes; telefo-

nes móveis; smartphones; tablet electrónico; compu-

tadores pessoais; computadores portáteis; leitores de 

MP3; óculos inteligentes; altifalantes; altifalantes inte-

ligentes; aparelhos de televisão; anéis inteligentes; pul-

seiras inteligentes; braceletes inteligentes; smartphones 

vestíveis; estação de carregamento; estações de aco-

plamento com altifalantes; estações para altifalantes 

portáteis; pacotes de bateria; carregadores; cabos de 

carregamento; carregadores portáteis; carregadores 

sem fio; DVDs; CDs; ficheiros multimédia descarre-

gáveis; publicações electrónicas descarregáveis; pod-

casts [ficheiros de áudio] para download; programas 

de computador [software para download]; programas 

de computador, [software gravado]; aplicações móveis; 

estojos e sacolas para computadores portáteis; estojos 

para leitores de MP3; estojos para óculos inteligentes, 

anéis inteligentes, pulseiras inteligentes e smartphones 

vestíveis; smartphones para uso no corpo; estojos para 

auscultadores; estojos para auriculares; estojos para 

câmaras; aplicações móveis descarregáveis, nomeada-

mente carteiras sem dinheiro; robôs humanóides com 

inteligência artificial; aparelhos de reconhecimento 

facial; computadores vestíveis; rastreadores de acção 

vestível, nomeadamente dispositivos electrónicos ves-

tíveis que monitorizam e registam a actividade física 

de uma pessoa; aparelhos de telecomunicação sob a 

forma de joalharia; smartphones de pulso; monitores 

de vídeo vestíveis; molduras digitais; câmaras de ví-

deo; dispositivos electrónicos para a criação e repro-

dução de música [não sendo instrumentos musicais]; 

aparelhos portáteis para reprodução de som; leitores 

multimédia portáteis; óculos de realidade virtual; câ-

maras fotográficas; câmaras cinematográficas; óculos 

para desporto; capacetes de protecção para desporto; 

máscaras de protecção; peças, armações, acessórios e 

componentes para os produtos acima citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187432

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; imitação de joalharia; me-

tais preciosos e suas ligas; pedras preciosas ou pedras 

semi-preciosas; instrumentos de relojoaria; relógios [de 

parede ou de sala]; relógios de pulso; peças de relojo-

aria; braceletes de relógio; braceletes e pulseiras para 

relógios; botões de punho; alfinetes de gravata; molas 

para gravata; prendedor de gravata; porta-chaves; por-

ta-chaves em metais preciosos; caixas para relógios; 

estojos para relógios; estojos para jóias; ornamentos 

em metais preciosos; guarda-jóias; guarda-jóias feito 

de metais preciosos; artigos feitos de metais preciosos, 

nomeadamente, colares, pulseiras, anéis, brincos e 

pulseiras para tornozelo; instrumentos cronométricos; 

porta-chaves; estojos em rolo para joalharia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187434

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

pastas [maletas]; porta-cartões; malas de viagem; ma-

las de mão; carteiras; bolsas, carteiras; carteiras para 

cartões de crédito; caixas para chapéus [couro]; estojos 

para chaves [marroquinaria]; correias; etiquetas para 

bagagem; sacos de desporto; peles de animais; peles; 

malas e sacos de viagem; estojos [couro]; pastas para 

estudantes; bolsas; mochilas [com duas alças]; mochi-

las; sacos de praia; chapéus-de-chuva; chapéus-de-

-sol [sombrinhas]; bengalas; sacolas de pano; sacos de 

tiracolo; sacos de compras; bolsa para cosméticos [não 

guarnecidas]; bagagem; sacos de viagem.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187436

[220]  Data de pedido : 2021/09/06

[730]  Requerente : J W Anderson Limited

  Endereço : 21 Parr Street, London, N1 7GW, 

Reino Unido

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : O agrupamento, para o benefício de 

outros de uma variedade de produtos, nomeadamente 

de cosméticos, produtos de perfumaria, colônias, 

água-de-colônia, eau de parfum, eau de toilette, deso-

dorizantes para uso pessoal, géis de banho e duche, 

óleos de banho, sabões e sabonetes, produtos para la-

var as mãos, óleos para o corpo, loções corporais, lo-

ções para as mãos, cremes para o corpo, creme para as 

unhas, champôs, loções capilares, pó de talco perfu-

mado, produtos de toilette, óleos perfumados, loção 

para depois de barbear, loções e bálsamos para depois 

de barbear, géis para barbear, sabão para a barba, es-

puma de barbear, bálsamo para a barba, preparações 

para barbear, óleos essenciais, fragrâncias para am-

bientes, preparações para perfumar ambientes, am-

bientadores perfumados, fragrâncias e produtos de 

fragrâncias para uso pessoal, óleos de massagem pre-

parações para os cuidados da pele, preparações para 

banho e duche, cremes hidratantes perfumados para a 

pele, hidratantes, cremes hidratantes, bálsamos para 

os lábios não medicinais, cremes para os olhos, géis 

para os olhos, bálsamos para os olhos, produtos de 

limpeza, tónicos, loções para aclarar, esfoliantes, re-

movedor de maquilhagem, preparações para cuidados 

de beleza, produtos para os cuidados de beleza, cremes 

de beleza, tónicos de beleza para aplicar no corpo, tó-

nicos de beleza para aplicar no rosto, produtos de be-

leza não medicinais, produtos de beleza não medici-

nais para os cuidados da pele, produtos de cuidados da 

pele para uso pessoal, nomeadamente, hidratantes 

para o rosto, olhos e lábios, cremes para o rosto e a 

pele, loções e soros [sérum], tratamentos anti-envelhe-

cimento, produtos para os cuidados capilares, gel para 

o cabelo e spray para o cabelo, preparações para o cui-

dado das unhas, vernizes para as unhas, endurecedo-

res de unhas e removedor de verniz de unhas, prepara-

ções depilatórias, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, preparações para bronzear [cosméti-

cos], preparações para bronzeamento artificial, unhas 

postiças, pestanas postiças, óculos de sol, óculos, ar-

mações, cordões, correntes, caixas e estojos para ócu-

los de sol, aparelhos e instrumentos ópticos, estojos, 

recipientes e suportes para lentes de contacto, estojos 

para telemóveis, joalharia, imitação de joalharia, me-

tais preciosos e suas ligas, broches [bijutarias], pingen-

tes [joalharia], peças de relojoaria, instrumentos de 

relojoaria; relógios [de parede ou de sala], relógios de 

pulso, braceletes de relógio, braceletes e pulseiras para 

relógios, botões de punho, alfinetes de gravata, molas 

para gravata, prendedor de gravata, porta-chaves, por-

ta-chaves em metais preciosos, caixas, estojos para re-

lógios, estojos para jóias, ornamentos em metais pre-

ciosos, guarda-jóias, guarda-jóias feito de metais pre-

ciosos, artigos feitos de metais preciosos, nomeada-

mente, colares, pulseiras, anéis, brincos e pulseiras 

para tornozelo, instrumentos cronométricos, porta-

-chaves, bolsas, pastas [maletas], porta-cartões, malas 

de viagem, malas de mão, carteiras, bolsas (carteiras), 

carteiras para cartões de crédito, capa para agendas, 

caixas para chapéus, estojos para chaves [marroquina-

ria], correias, etiquetas para bagagem, suportes para 

blocos de notas, sacos de desporto, peles de animais, 

peles, malas e sacos de viagem, estojos, pastas para es-

tudantes, bolsas, mochilas [com duas alças], mochilas, 

sacos de praia, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol 

[sombrinhas], bengalas, estojos em rolo para joalharia, 

sacolas de pano, sacos de tiracolo, bolsa para cosméti-

cos, bagagem, sacos de viagem, caixas para dispositi-

vos multimédia portáteis, estojos e sacolas para com-

putadores portáteis, vestuário (não incluindo cintos), 

calçado, chapelaria, auscultadores, auscultadores sem 

fio, fones para ouvidos, auriculares, relógios inteligen-

tes, telefones móveis, smartphones, tablet electrónico, 

computadores pessoais, computadores portáteis, leito-

res de mp3, óculos inteligentes, altifalantes, altifalan-

tes inteligentes, aparelhos de televisão, anéis inteligen-

tes, pulseiras inteligentes, braceletes inteligentes, 

smartphones vestíveis, estação de carregamento, esta-

ções de acoplamento com altifalantes, estações para 

altifalantes portáteis, pacotes de bateria, carregadores, 

cabos de carregamento, carregadores portáteis, carre-

gadores sem fio, dvds, cds, ficheiros multimédia des-

carregáveis, publicações electrónicas descarregáveis, 

podcasts [ficheiros de áudio] para download, software, 

aplicações móveis, estojos para telemóveis, caixas para 

dispositivos multimédia portáteis, estojos e sacolas 

para computadores portáteis, estojos e sacolas adapta-

das para computadores portáteis, estojos para leitores 

de mp3, estojos para óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, pulseiras inteligentes e smartphones vestíveis, 
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smartphones para uso no corpo, estojos para ausculta-

dores, estojos para auriculares, estojos para câmaras, 

aplicações móveis descarregáveis nomeadamente car-

teiras sem dinheiro, robôs humanóides com inteligên-

cia artificial, aparelhos de reconhecimento facial, com-

putadores vestíveis, rastreadores de acção vestível (no-

meadamente dispositivos electrónicos vestíveis que 

monitorizam e registam a actividade física de uma 

pessoa), aparelhos de telecomunicação sob a forma de 

joalharia, smartphones de pulso, monitores de vídeo 

vestíveis, molduras digitais, câmaras de vídeo, disposi-

tivos electrónicos para a criação e reprodução de mú-

sica, aparelhos portáteis para reprodução de som, lei-

tores multimédia portáteis, óculos de realidade virtu-

al, câmaras fotográficas, câmaras cinematográficas, 

óculos para desporto, capacetes de protecção para 

desporto, máscaras de protecção, peças, armações, 

acessórios e componentes para os produtos acima cita-

dos permitindo aos clientes ver e comprar convenien-

temente qualquer uma dessas mercadorias, incluindo 

de uma loja de venda a retalho, de um catálogo por en-

comenda pelo correio, por meio de telecomunicações 

ou de um website na internet; serviços de venda a reta-

lho relacionados com a venda de cosméticos, produtos 

de perfumaria, colônias, água-de-colônia, eau de par-

fum, eau de toilette, desodorizantes para uso pessoal, 

géis de banho e duche, óleos de banho, sabões e sabo-

netes, produtos para lavar as mãos, óleos para o corpo, 

loções corporais, loções para as mãos, cremes para o 

corpo, creme para as unhas, champôs, loções capila-

res, pó de talco perfumado, produtos de toilette, óleos 

perfumados, loção para depois de barbear, loções e 

bálsamos para depois de barbear, géis para barbear, 

sabão para a barba, espuma de barbear, bálsamo para 

a barba, preparações para barbear, óleos essenciais, 

fragrâncias para ambientes, preparações para perfu-

mar ambientes, ambientadores perfumados, fragrân-

cias e produtos de fragrâncias para uso pessoal, óleos 

de massagem preparações para os cuidados da pele, 

preparações para banho e duche, cremes hidratantes 

perfumados para a pele, hidratantes, cremes hidratan-

tes, bálsamos para os lábios não medicinais, cremes 

para os olhos, géis para os olhos, bálsamos para os 

olhos, produtos de limpeza, tónicos, loções para acla-

rar, esfoliantes, removedor de maquilhagem, prepara-

ções para cuidados de beleza, produtos para os cuida-

dos de beleza, cremes de beleza, tónicos de beleza 

para aplicar no corpo, tónicos de beleza para aplicar 

no rosto, produtos de beleza não medicinais, produtos 

de beleza não medicinais para os cuidados da pele, 

produtos de cuidados da pele para uso pessoal, nome-

adamente, hidratantes para o rosto, olhos e lábios, cre-

mes para o rosto e a pele, loções e soros[sérum], trata-

mentos anti-envelhecimento, produtos para os cuida-

dos capilares, gel para o cabelo e spray para o cabelo, 

preparações para o cuidado das unhas, vernizes para 

as unhas, endurecedores de unhas e removedor de ver-

niz de unhas, preparações depilatórias, preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal, preparações 

para bronzear [cosméticos], preparações para bronze-

amento artificial, unhas postiças, pestanas postiças, 

artigos de óptica, óculos, armações de óculos, lentes, 

caixas e estojos para óculos, cordões e correntes, ócu-

los de sol, óculos, armações, cordões, correntes, caixas 

e estojos para óculos de sol, aparelhos e instrumentos 

ópticos, estojos, recipientes e suportes para lentes de 

contacto, estojos para telemóveis, joalharia, imitação 

de joalharia, metais preciosos e suas ligas, broches [bi-

jutarias], pingentes [joalharia], peças de relojoaria, 

instrumentos de relojoaria, relógios [de parede ou de 

sala], relógios de pulso, braceletes de relógio, bracele-

tes e pulseiras para relógios, botões de punho, alfine-

tes de gravata, molas para gravata, prendedor de gra-

vata, porta-chaves, porta-chaves em metais preciosos, 

caixas, estojos para relógios, estojos para jóias, orna-

mentos em metais preciosos, guarda-jóias, guarda-

-jóias feito de metais preciosos, artigos feitos de metais 

preciosos, nomeadamente, colares, pulseiras, anéis, 

brincos e pulseiras para tornozelo, instrumentos cro-

nométricos, porta-chaves, bolsas, pastas [maletas], 

porta-cartões, malas de viagem, malas de mão, cartei-

ras, bolsas (carteiras), carteiras para cartões de crédi-

to, capa para agendas, caixas para chapéus, estojos 

para chaves [marroquinaria], correias, etiquetas para 

bagagem, suportes para blocos de notas, sacos de des-

porto, peles de animais, peles, malas e sacos de via-

gem, estojos, pastas para estudantes, bolsas, mochilas 

[com duas alças], mochilas, sacos de praia, chapéus-

-de-chuva, chapéus-de-sol [sombrinhas], bengalas, es-

tojos em rolo para joalharia, sacolas de pano, sacos de 

tiracolo, sacos de compras, bolsa para cosméticos, ba-

gagem, sacos de viagem, caixas para dispositivos mul-

timédia portáteis, estojos e sacolas para computadores 

portáteis, vestuário (não incluindo cintos), calçado, 

chapelaria, auscultadores, auscultadores sem fio, fones 

para ouvidos, auriculares, relógios inteligentes, telefo-

nes móveis, smartphones, tablet electrónico, computa-

dores pessoais, computadores portáteis, leitores de 
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mp3, óculos inteligentes, altifalantes, altifalantes inte-

ligentes, aparelhos de televisão, anéis inteligentes, pul-

s e i r a s i n t e l i g e n t e s, b r a c e l e t e s i n t e l i g e n t e s, 

smartphones vestíveis, estação de carregamento, esta-

ções de acoplamento com altifalantes, estações para 

altifalantes portáteis, pacotes de bateria, carregadores, 

cabos de carregamento, carregadores portáteis, carre-

gadores sem fio, dvds, cds, ficheiros multimédia des-

carregáveis, publicações electrónicas descarregáveis, 

podcasts [ficheiros de áudio] para download, software, 

aplicações móveis, estojos para telemóveis, caixas para 

dispositivos multimédia portáteis, estojos e sacolas 

para computadores portáteis, estojos e sacolas adapta-

das para computadores portáteis, estojos para leitores 

de mp3, estojos para óculos inteligentes, anéis inteli-

gentes, pulseiras inteligentes e smartphones vestíveis, 

smartphones para uso no corpo, estojos para ausculta-

dores, estojos para auriculares, estojos para câmaras, 

aplicações móveis descarregáveis nomeadamente car-

teiras sem dinheiro, robôs humanóides com inteligên-

cia artificial, aparelhos de reconhecimento facial, com-

putadores vestíveis, rastreadores de acção vestível (no-

meadamente dispositivos electrónicos vestíveis que 

monitorizam e registam a actividade física de uma 

pessoa), aparelhos de telecomunicação sob a forma de 

joalharia, smartphones de pulso, monitores de vídeo 

vestíveis, molduras digitais, câmaras de vídeo, disposi-

tivos electrónicos para a criação e reprodução de mú-

sica, aparelhos portáteis para reprodução de som, lei-

tores multimédia portáteis, óculos de realidade virtu-

al, câmaras fotográficas, câmaras cinematográficas, 

óculos para desporto, capacetes de protecção para des-

porto, máscaras de protecção, peças, armações, acessó-

rios e componentes para os produtos acima citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187625

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : EQL Launches Pty Ltd

  Endereço : 200 Inkerman Street, St Kilda East, 

Victoria, 3183 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Plataformas de software informático, 

gravados ou descarregáveis; programas de computador 

e software informático gravado, distristibuido online; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

produtos de software informático; programas de 

software informático; programas de computador para 

processamento de dados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11  Austrália

N.º 2159849

[210]  N.º : N/187626

[220]  Data de pedido : 2021/09/10

[730]  Requerente : EQL Launches Pty Ltd

  Endereço : 200 Inkerman Street, St Kilda East, 

Victoria, 3183 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de processamento de dados 

em linha; serviço de promoção comercial em linha 

numa rede informática; serviços de retalho em linha; 

processamento de dados para empresas; processamen-

to de dados para a recolha de dados para fins comer-

ciais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/11  Austrália

N.º 2159849

[210]  N.º : N/187637

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : 

 CHEN LIHONG

  Endereço : 氹 7 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187667

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : 

 Benenden School

  Endereço : Benenden School, Cranbrook, Kent, 

TN17 4AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Impressos; publicações impressas; ar-

tigos de papelaria; estojos para canetas / caixas para 

canetas; cartões de felicitações; materiais de instrução 

(excepto aparelhos); jornais; periódicos; boletins infor-

mativos (circulares); revistas (periódicas); livros; catá-

logos; manuais (livros); livros de instrução (manuais); 

prospectos; livretes (livrinhos); panfletos; brochuras; 

livros de exercícios; dossiers (papelaria); pastas de 

documentos sob a forma de carteiras; publicações im-

pressas; cartazes; postais; certificados (impressos); car-

tazes publicitários; fotografias (impressas); materiais 

de embalagem em fécula ou amido.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/12  China

N.º 54241717

[210]  N.º : N/187668

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : 

 Benenden School

  Endereço : Benenden School, Cranbrook, Kent, 

TN17 4AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapéus; chapéus 

(chapelaria); uniformes escolares; sweatshirt (cami-

solas); sweatshirt (camisolas) com capuz; T-shirts; 

calções; saias; calças; gravatas (vestuário); laços de 

gravata; suportes para vestuário (suspensórios); peú-

gas; chinelos; cachecóis; camisolas (vestuário); casacos 

curtos (vestuário); casacos; vestidos; vestuário interior 

/ roupa interior; pijamas; fatos de banho; vestuário 

impermeável; fatos para teatro; chuteiras; sapatos de 

râguebi; pitons para chuteiras; sapatos; sapatos despor-

tivos; luvas; xailes; lenços de bolso; cintos (vestuário).

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/12  China

N.º 54241716

[210]  N.º : N/187669

[220]  Data de pedido : 2021/09/13

[730]  Requerente : 

 Benenden School

  Endereço : Benenden School, Cranbrook, Kent, 

TN17 4AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

serviços de entretenimento; serviços de educação des-

portiva; organização de actividades culturais; acade-

mias (educação); arranjo e condução de conferências; 

arranjo e condução de seminários; arranjo e condução 

de workshops (formação); educação em internatos; or-

ganização de competições desportivas; organização de 

competições (educacionais ou de entretenimento); or-

ganização de exibições para fins culturais ou educacio-

nais; educação física; formação prática (demonstração); 

publicação de livros; fornecimento de instalações des-

portivas; fotografia; reconversão profissional; serviços 

de consultadoria de formação comercial; fornecimento 

de informação educativa; informação sobre entreteni-

mento.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/12  China

N.º 54241715

[210]  N.º : N/187696

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : J. NEVES & FILHOS - COMÉR-

CIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS, S.A.

  Endereço : Rua das Mimosas, 849/851, Zona In-

dustrial das Mimosas, AP.75, 4424-909 São Pedro Da 

Cova, Gondomar

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6
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[511]  Produtos : Ferragens arquitectónicas em metais 

comuns e ligas dos mesmos; ferragens de janelas; fer-

ragens de portas; ferragens para a construção; produ-

tos metálicos não incluídos noutras classes; fechaduras 

metálicas não eléctricas; fechos metálicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor de laranja e branco 

(conforme imagem).

[210]  N.º : N/187705

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores, equipamento de pro-

cessamento de dados, equipamento informático, pro-

gramas informáticos; periféricos para computadores; 

programas informáticos (descarregáveis); programas 

de sincronização de dados; porta universal ( USB ); 

unidades de disco amovível [USB flash drives]; dispo-

sitivo de armazenamento USB; cartão SD; servido-

res de dados; aplicações de programas informáticos; 

aplicações para telemóveis; programas informáticos 

na forma de uma aplicação para dispositivos móveis 

e computadores; aplicações de programas informáti-

cos para telemóveis e outros dispositivos electrónicos 

digitais portáteis, aplicações móveis (programas de 

aplicação); aplicações de programas informáticos, 

descarregáveis; postos de trabalhos móveis (compu-

tador, excepto mobiliário); aplicações de programas 

informáticos de rede, sendo programas de computador 

descarregáveis; cartões de controlo de acesso (codifi-

cados ou magnéticos); interfaces de acesso para gestão 

de redes de circuito privado; programas de computa-

dor para aceder, navegar e pesquisar bases de dados 

em rede; programas informáticos descarregáveis para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, vídeos, voz e imagens; programas in-

formáticos e descarregáveis para fornecer informação 

geográfica, mapas geográficos interactivos, imagens de 

satélite e aéreas da terra e do espaço, e da batimetria 

dos oceanos; programas informáticos descarregáveis 

para aceder a imagens de satélite nas redes informá-

ticas globais, dispositivos móveis e aplicações; pro-

gramas informáticos (descarregáveis) para navegação, 

destino geográfico, informação de transportes e trá-

fego, indicações de direcções em condução automóvel 

e a pé, mapeamento personalizado de locais, atlas de 

informações de ruas, visualização de mapas electróni-

cos e informação de destino; programas informáticos 

descarregáveis para telemóveis e dispositivos móveis 

para detectar a localização do utilizador e visualizar a 

disponibilidade de serviços de transporte nas proximi-

dades, informação local relevante de interesse geral; 

leitores de códigos de barras; equipamento informáti-

co e programas informáticos para gestão de bases de 

dados; aplicação de programas informáticos multimé-

dia (descarregáveis) que permite o acesso à partilha 

do conteúdos multimédia e comentários entre os utili-

zadores; programas informáticos de computador para 

navegação e/ou pesquisa de dados, ou para permitir 

navegação e/ou pesquisa numa rede informática ou na 

rede global [Internet]; aplicação móvel e motor de bus-

ca informática e programas informáticos de reserva/ 

/agendamento no domínio da eventos sociais [catering] 

e serviços para fornecer alimentos e bebidas, lojas de 

alimentos, centros comerciais e serviços de venda a 

retalho, festas, ceremónias, banquetes, encomenda de 

alimentos, eventos sociais e locais de eventos, servi-

ços de concierge e de salão; aplicação móvel e motor 

de busca informática e programas informáticos de 

reserva/agendamento no domínio das conferências, ex-

posições, seminários e locais de reuniões; livros e pu-

blicações electrónicos em linha (descarregáveis) com 

informações e críticas sobre restauração e serviços 

para fornecer alimentos e bebidas em eventos sociais 

[catering], lojas de alimentos, centros comerciais e ser-

viços de venda a retalho, festas, cerimónias, banque-

tes, encomenda de alimentos, eventos sociais e locais 

de eventos, conferências, exposições, seminários e 

locais para reuniões, serviços de concierge e de salão; 

livros e publicações electrónicos em linha (descarregá-

veis) com informação e críticas sobre entretenimento, 

espectáculos, peças de teatro, concertos, desporto, 

conferências, actividades sociais e culturais; progra-

mas informáticos de aplicações móveis e motores de 

busca informática que fornecem informações e críticas 

sobre restauração e serviços para fornecer alimentos 

e bebidas em eventos sociais [catering], lojas de ali-



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2127

mentos, festas, cerimónias, banquetes, encomenda de 

alimentos, eventos sociais e locais de eventos, confe-

rências, exposições, seminários e locais de reuniões, 

serviços de concierge e de salão, yoga, pilates, ginásti-

ca, treino físico, musculação, actividades desportivas, 

educação física, meditação, auto-consciencialização, 

treino mental, consciência plena, aulas de saúde física 

e mental, aulas de nutrição, grupos de trabalho temáti-

co [workshop] e exibições, spa, sauna, salão de beleza 

e serviços de massagens, serviços de hotelaria, entre-

tenimento, espectáculos, peças de teatro, concertos, 

actividades e conferências desportivas, sociais e cultu-

rais e conferências; aplicações móveis e programas in-

formáticos de computador para reserva e/ou marcação 

de lugares para entretenimento, espectáculos, peças 

de teatro, concertos, actividades desportivas, sociais 

e culturais, restaurantes, restauração e serviços para 

fornecer alimentos e bebidas em eventos sociais [cate-

ring], lojas de alimentos, festas, cerimónias, banque-

tes, encomenda de alimentos, eventos sociais e locais 

de eventos, conferências, exposições, seminários e 

locais para reuniões, serviços de concierge e de salão, 

yoga, pilates, ginástica, treino físico, musculação, acti-

vidades desportivas, educação física, meditação, auto-

-consciencialização, treino mental, consciência plena, 

aulas de saúde física e mental, aulas de nutrição, gru-

pos de trabalho temático [workshop] e exibições, spa, 

sauna, salão de beleza e serviços de massagens, servi-

ços de hotelaria; programas informáticos para proces-

samento de pagamentos electrónicos de e para tercei-

ros; programas informáticos de aplicações móveis para 

encomenda de serviços relacionados com alimentação 

e/ou compra para levar [takeaway] ou entrega; progra-

mas informáticos de aplicações móveis para encomen-

da de serviços relacionados com compras em linha; 

programas informáticos, nomeadamente plataforma 

financeira electrónica que acomoda múltiplos tipos do 

pagamento e transacções a débito num dispositivo mó-

vel integrado e num ambiente baseado na rede global; 

programas informáticos para usar em conexão com 

armazenamento electrónico, transmissão, apresen-

tação, verificação, autenticação, e resgate de cupões, 

reembolso, descontos, incentivos e ofertas especiais; 

programas informáticos de aplicações, nomeadamente 

programas informáticos que permitem aos utilizadores 

encontrar, pesquisar, analisar, comparar e reservar 

ofertas especiais e promoções e promoções do dia 

nos domínios dos bens e dos serviços ao consumidor; 

programas informáticos de aplicações, nomeadamente 

programas informáticos que permitem aos utilizado-

res acederem a descontos, reembolsos, informação 

de comparações de preços, e críticas de produtos; 

programas informáticos para utilizar em conexão com 

programa de fidelização de consumidor e cartões de 

fidelização usados para aceder e utilizar pontos de 

fidelização; publicações electrónicas em linha (descar-

regáveis), nomeadamente livros electrónicos, revistas, 

periódicos, boletins informativos, jornais e revistas; 

programas informáticos de edição electrónica; pro-

gramas informáticos para facilitar o acesso na entrada 

para edifícios e quartos; programas informáticos para 

permitir o acesso a aparelhos de monitorização; tudo 

incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187706

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : O agrupamento, para beneficio de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

consumidores de forma cómoda ver e comprar esses 

produtos em lojas de venda a retalho ou lojas especia-

lizadas, quiosque temporário, centro comercial, gran-

de armazém, supermercado ou a partir de um sítio na 

rede global ou por meio de telecomunicações; serviços 

de compras em lojas; serviços de compras em linha; 

serviços de compras e serviços de retalho electrónicos 

e através da rede global; serviços de gestão comercial 

e/ou serviços de promoção de centros comerciais; 

promoções de vendas; serviços de centros comerciais; 

prestação de informações comerciais através da rede 

global; serviços de encomendas e/ou compras (para 

terceiros); inquéritos de negócios comerciais; investiga-

ções em negócios comerciais; agências de informação 

comercial; gestão de empresas e consultoria em orga-

nização; administração de empresas; serviços de gestão 

de escritório (para terceiros); serviços de administra-

ção de escritórios (para terceiros); funções de escritó-

rio; serviços de secretariado; serviços administrativos; 
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serviços para assistir no estabelecimento de uma rede 

de contactos comerciais; informação comercial assisti-

da por computador; serviços de pesquisa relacionados 

com as empresas; serviços de informação relacionados 

com empregos e oportunidades de carreira; serviços 

de colocação de emprego; colocação e recrutamento 

de pessoal; fornecimento de informações, incluindo 

em linha, sobre publicidade, organização e realização 

de eventos promocionais de publicidade para terceiros; 

organização de apresentações de contactos para negó-

cios; serviço de assistência no estabelecimento de uma 

rede de contactos comerciais; serviços de negociação 

de transacções comerciais para terceiros; aluguer de 

máquinas e equipamentos de escritório; serviços de 

avaliações de negócios comerciais; estudos de merca-

do; inquéritos sobre negócios; serviços de informações 

comerciais; serviços de informações estatísticas; ser-

viços de informação comercial de dados informatiza-

dos; pesquisa de negócios; serviços de contabilidade; 

serviços de publicidade; serviços de marketing; pu-

blicidade; relações públicas; serviços promocionais; 

demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; 

compilação de informações comerciais; consultoria re-

lacionada com a concepção de materiais promocionais; 

aluguer de painéis publicitários; organização e realiza-

ção de feiras comerciais, exposições de produtos; ser-

viços de promoção; organização de feiras e exposições 

para fins comerciais ou publicitários; divulgação de 

material publicitário; aluguer de espaço publicitário; 

promoção de vendas para terceiros; redacção e publi-

cação de textos publicitários; serviços de planeamento 

de eventos promocionais; serviços de venda a retalho 

de moda, beleza, desporto, bem-estar, jóias, relógios, 

brinquedos, gourmet e de mantimentos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação social para fins 

de venda a retalho; prestação de serviços retalhistas de 

encomenda relativos a alimentos e/ou bebidas através 

de uma rede informática em linha ou de uma aplicação 

móvel; serviços de cartões de fidelização e de progra-

mas de fidelização; serviços de programas de fideli-

zação, incentivos e bónus, e a sua administração, or-

ganização e gestão; serviços de adesão em grupo e/ou 

serviços de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais e/ou publicitários; serviços de incubação 

de empresas; serviços de incubação, nomeadamente 

fornecimento de espaços de trabalho contendo equipa-

mento empresarial e outras comodidades; exploração 

comercial de imóveis comerciais, escritórios e espaços 

de escritórios, nomeadamente espaços de escritórios 

para terceiro partilhados com instalações para confe-

rências; direcção e administração de um programa que 

permita aos participantes no programa obter acesso a 

uma variedade de bens, serviços e benefícios ofereci-

dos dentro da comunidade por fornecedores afiliados 

exclusivamente como um benefício àqueles que fazem 

parte da comunidade de membros do programa; servi-

ços de consultoria, informação e assessoria relaciona-

dos com os serviços acima mencionados; todos incluí-

dos na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187707

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços imobil iários; serviços de 

gestão de imóveis; aluguer de espaço de escritórios; 

aluguer de espaços e propriedades (imobiliária) para 

serviços de fornecimento de alimentos e bebidas em 

eventos sociais [catering] e restauração, lojas de ali-

mentos, centros comerciais e serviços de retalho; ar-

rendamento de apartamentos, condomínios fechados e 

espaços de escritórios; disponibilização de espaços de 

escritório (imobiliária) em regime de trabalho conjun-

to; aluguer e locação de imóveis, edifícios comerciais, 

escritório; serviços de agência imobiliária, serviços de 

avaliação de imóveis, serviços de gestão e consultoria 

sobre imóveis; serviços de administração de proprie-

dades comerciais; cobrança de alugueres; serviços de 

avaliação imobiliária; serviços de investimentos imo-

biliários; serviços de mediação imobiliária; serviços de 

investimento de capital; serviços de avaliação financei-

ra; serviços atuariais; serviços de financiamento; inves-

timentos de capital; empréstimos [finanças]; aluguer de 

escritórios [imobiliário]; arrendamento de apartamen-

tos; arrendamento de andares; seguros; serviços de de-

pósito de garantia; emissão de vales de viagem; presta-

ção de informações relativas a bens imóveis; prestação 
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de informações relacionadas com questões financeiras 

e monetárias; prestação de informações sobre imóveis 

através da rede global; prestação de informações fi-

nanceiras e monetárias através da rede global; serviços 

financeiros; administração financeira; hipotecas ban-

cárias; gestão de alojamentos (propriedade imobiliá-

ria); aluguer de alojamentos (propriedade imobiliária), 

agência de alugueres e locação; informações finan-

ceiras; patrocínio financeiro, investimento de fundos, 

gestão fiduciária; serviços de consultoria, informação 

e assessoria relacionados com os serviços acima men-

cionados; todos incluídos na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187708

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Levantamentos topográficos [agri-

mensura]; peritagens [trabalhos de engenheiros]; ser-

viços de concepção-design relativos à decoração de 

interiores para escritórios, lojas, casas, boutiques e 

indústria de retalho; serviços de concepção-design de 

interiores; serviços de arquitectura; elaboração de de-

senhos de projectos de construção; consultoria relativa 

à concepção da embalagens; serviços de consultoria 

de concepção-design de lojas; serviços de concepção-

-design relativos à decoração de interiores; serviços de 

concepção-design para construção de interiores; ser-

viços de concepção-design para o interior de edifícios; 

serviços de concepção-design de mobiliário para inte-

riores de edifícios; prestação da informação relativa à 

concepção-design de interiores através da rede global; 

disponibilização de motores de busca na rede global; 

fornecimento de programas informáticos em linha 

para extrair e recuperar informação e dados para ter-

ceiros por meio de redes informáticas globais; serviços 

científicos e tecnológicos e pesquisa e concepção-de-

sign relacionados com os mesmos; serviços de análise 

industrial e de pesquisa; concepção-design e desenvol-

vimento de equipamento informático e/ou programas 

informáticos e/ou aplicações móveis; disponibilização 

de um sítio na rede global e/ou plataforma na rede glo-

bal e/ou aplicação móvel que permite os utilizadores 

partilharem informações, incluindo mas sem se limitar 

ao entretenimento, estilo de vida, eventos culturais, 

desportos, saúde, moda, compras, nutrição, alimenta-

ção e culinária; concepção-design, desenvolvimento 

e manutenção de sítios na rede global e/ou programas 

informáticos; concepção-design e criação de bases de 

dados informáticas patenteadas para serem acedidas 

pelos utilizadores; serviços de disponibilização para 

uso temporário (não descarregáveis) de programas 

informáticos para acesso a conteúdos digitais, progra-

mas informáticos em computadores, aplicações relati-

vas a serviços de fornecimento de alimentos e bebidas 

em eventos sociais [catering] e restauração, centros 

comerciais e serviços de retalho, festas, cerimónias, 

banquetes, eventos sociais e locais para eventos, confe-

rências, seminários, reuniões, exposições, verificação 

e/ou reserva de locais para espetáculo, serviços de 

concierge e serviços de salão e serviços para ministrar 

ioga, pilates, ginástica, treino físico, musculação, acti-

vidades desportivas, educação física, meditação, auto-

-consciencialização, treino mental, consciência plena, 

aulas de saúde física e mental, aulas de nutrição, gru-

pos de trabalho temático [workshops] e exibições, spa, 

sauna, salão de beleza e serviços de massagens, servi-

ços de hóteis e de encomenda de alimentos; serviços 

de disponibilização para uso temporário de programas 

informáticos não descarregáveis para transmissão e 

visualização de dados, textos, imagens, documentos, 

mensagens, notificações, alertas, informações; servi-

ços de concepção de redes informáticas; serviços de 

programação de programas informáticos; serviços 

informáticos na natureza de alojamento de sítios na 

rede global para terceiros; serviços de programa-

ção informática para análise e relatórios comerciais; 

serviços de tempo parti lhado [time-sharing] para 

computadores; disponibilização em linha da aplica-

ções e programas informáticos (não descarregáveis) 

através da rede global; programas informáticos como 

um serviço (SaaS); serviços de suporte informático 

(programação e serviços de instalação, reparação e 

manutenção de programas informáticos); instalação, 

atualização e manutenção de programas informáticos 

de computador; aluguer de servidores da rede global; 

alojamento de servidores; serviços de tecnologia de 
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informação (TI) (concepção-design de equipamentos 

informáticos, programas informáticos e periféricos e 

consultoria técnica); aluguer de computadores e equi-

pamentos para processamento de dados; aluguer de 

programas informáticos para computador; serviços 

informáticos em relacionados com a transmissão de 

informações, dados, documentos e imagens através da 

rede global; serviços informáticos relacionados com 

a disponibilização de acesso em linha a uma base de 

dados informática interactiva com informação sobre 

vários serviços de fornecimento de alimentos e bebi-

das em eventos sociais [catering] e restauração, lojas 

de alimentos, centros comerciais e serviços de retalho, 

festas, cerimónias, banquetes, eventos, sociais e locais 

para eventos, conferências, seminários, reuniões, ex-

posições, locais para espectáculos, serviços de concier-

ge e serviços de salão e serviços para ministrar ioga, 

pilates, ginástica, treino físico, musculação, actividades 

desportivas, educação física, meditação, auto-cons-

ciencialização, treino mental, consciência plena, aulas 

de saúde física e mental, aulas de nutrição, grupos de 

trabalho temático [workshops] e exibições, spa, sauna, 

salão de beleza e serviços de massagens, serviços de 

hóteis e de encomenda de alimentos; disponibilização 

de uma plataforma baseada na rede global através da 

qual aplicativos de programas informáticos facilitam 

a prestação de informações, pesquisa e/ou reserva e/ 

/ou serviços de pagamentos que podem ser descarre-

gados, acedidos e utilizados (serviços informáticos); 

disponibilização em linha de aplicações e programas 

informáticos (não descarregáveis) baseados na rede 

global; serviços informáticos, nomeadamente criação 

de uma comunidade em linha para os utilizadores re-

gistados participarem em discussões, obterem respos-

tas dos seus pares, formarem comunidades virtuais, 

e envolverem-se em negócios e redes sociais; serviços 

informáticos para disponibilizar um portal em linha 

baseado na rede global para que os clientes participem 

em negócios e redes socias, se envolvam em comunida-

des virtuais, administrem a adesão a um serviço de co-

-trabalho e instalações de escritório privado, solicitem 

e giram tarefas de escritório, reservarem salas de con-

ferência, controlem o acesso de utilizador dos empre-

gados, solicitem serviços de impressão, e subscrevam 

e paguem os serviços de vendedores, nomeadamente 

fornecimento de alimentos e bebidas, benefício rela-

tivos a descontos em lojas de retalho e restaurantes, 

mensalidades do clube de saúde [health club] ou des-

contos, transportes, estacionamento, descontos de 

apólice de seguro e descontos em entretenimento e 

seguro de saúde; serviços informáticos, nomeadamen-

te alojamento de instalações em linha na rede global 

para terceiros para organização e realização em linha 

de apresentações, reuniões, encontros e discussões 

interactivas; alojamento de sítios-web na rede global 

que permitem aos utilizadores publicar e partilhar os 

seus próprios conteúdos e imagens, e interagirem com 

outros em linha; prestador de serviços de alojamento 

em nuvem; gestão técnica no local e remotamente de 

sistemas de tecnologias de informação; instalação, ac-

tualização e manutenção de programas informáticos; 

serviços de apoio técnico, nomeadamente programa-

ção e instalação de programas informáticos, resolução 

de problemas em programas informáticos, serviços de 

reparação e manutenção de programas informáticos; 

serviços de consultoria, informação e aconselhamento 

e serviços de apoio técnico relativos aos serviços supra 

referidos. Todos incluídos na classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187709

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas em eventos sociais [catering]; fornecimento 

de comida e bebidas em eventos sociais [catering]; 

restaurantes; serviços de restaurantes self-service; ser-

viços de salão de bar e cocktail; praça de alimentação 

[food court] e praças de restauração e de bancas de co-

mida, serviços de salão de coquetéis, serviços de bar; 

serviços de snack-bar; serviços de restauração; servi-

ços de cafetaria; serviços de sala de chá; serviços de 

fornecimento de alimentos e bebidas e/ou encomenda 

de alimentos; cafés; cafetarias; cantinas; charcutaria; 

serviços de banquetes; preparação e fornecimento de 

alimentos, refeições e bebidas para consumo no esta-

belecimento, para levar para fora [take-away] e/ou para 

entrega ao domicílio; disponibilização e/ou aluguer de 

salas, locais, instalações, instrumentos (catering) e/ou 
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equipamentos (catering) para a realização de festas, 

cerimónias, banquetes, eventos sociais, celebrações, 

conferências, exposições, seminários, reuniões, even-

tos empresariais e sociais; aluguer de salas de reunião; 

disponibilização de instalações para a organização de 

conferências; serviços de reserva de alojamento em ho-

tel; fornecimento de alojamento temporário; aluguer 

de alojamento temporário; fornecimento de instala-

ções temporárias para escritórios; aluguer de instala-

ções temporárias para empresas; aluguer de escritórios 

temporários para fins comerciais; aluguer de espaços 

de escritório temporários para fins comerciais; aluguer 

de instalações temporárias para escritório; aluguer 

de mobiliário de escritório; serviços de hotéis; cen-

tros comunitários para encontros e reuniões sociais; 

prestação de serviços de creche; serviços de acolhi-

mento diurno para animais de estimação; serviços de 

marcação e reserva de alojamento temporário, hotéis, 

restaurantes, bares, serviços de fornecimento de ali-

mentos e bebidas em eventos sociais [catering], e para 

a realização de encomendas para entrega e recolha 

de alimentos; aluguer de roupas de cama e de banho; 

aluguer de toalhas de mesa; consultoria, informação 

e serviços de aconselhamento, serviços de reserva de 

alojamento em hotel; serviços de reservas para hotéis; 

prestação de serviços de informação, aconselhamento 

e consultoria relacionados com todos os serviços aci-

ma mencionados; todos incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187710

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores, equipamento de pro-

cessamento de dados, equipamento informático, pro-

gramas informáticos; periféricos para computadores; 

programas informáticos (descarregáveis); programas 

de sincronização de dados; porta universal ( USB ); 

unidades de disco amovível [USB flash drives]; dispo-

sitivo de armazenamento USB; cartão SD; servido-

res de dados; aplicações de programas informáticos; 

aplicações para telemóveis; programas informáticos 

na forma de uma aplicação para dispositivos móveis 

e computadores; aplicações de programas informáti-

cos para telemóveis e outros dispositivos electrónicos 

digitais portáteis, aplicações móveis (programas de 

aplicação); aplicações de programas informáticos, 

descarregáveis; postos de trabalhos móveis (compu-

tador, excepto mobiliário); aplicações de programas 

informáticos de rede, sendo programas de computador 

descarregáveis; cartões de controlo de acesso (codifi-

cados ou magnéticos); interfaces de acesso para gestão 

de redes de circuito privado; programas de computa-

dor para aceder, navegar e pesquisar bases de dados 

em rede; programas informáticos descarregáveis para 

facilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, vídeos, voz e imagens; programas in-

formáticos e descarregáveis para fornecer informação 

geográfica, mapas geográficos interactivos, imagens de 

satélite e aéreas da terra e do espaço, e da batimetria 

dos oceanos; programas informáticos descarregáveis 

para aceder a imagens de satélite nas redes informá-

ticas globais, dispositivos móveis e aplicações; pro-

gramas informáticos (descarregáveis) para navegação, 

destino geográfico, informação de transportes e trá-

fego, indicações de direcções em condução automóvel 

e a pé, mapeamento personalizado de locais, atlas de 

informações de ruas, visualização de mapas electróni-

cos e informação de destino; programas informáticos 

descarregáveis para telemóveis e dispositivos móveis 

para detectar a localização do utilizador e visualizar a 

disponibilidade de serviços de transporte nas proximi-

dades, informação local relevante de interesse geral; 

leitores de códigos de barras; equipamento informáti-

co e programas informáticos para gestão de bases de 

dados; aplicação de programas informáticos multimé-

dia (descarregáveis) que permite o acesso à partilha 

do conteúdos multimédia e comentários entre os utili-

zadores; programas informáticos de computador para 

navegação e/ou pesquisa de dados, ou para permitir 

navegação e/ou pesquisa numa rede informática ou na 

rede global [Internet]; aplicação móvel e motor de bus-

ca informática e programas informáticos de reserva/ 

/agendamento no domínio da eventos sociais [catering] 

e serviços para fornecer alimentos e bebidas, lojas de 

alimentos, centros comerciais e serviços de venda a 

retalho, festas, ceremónias, banquetes, encomenda de 

alimentos, eventos sociais e locais de eventos, servi-

ços de concierge e de salão; aplicação móvel e motor 
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de busca informática e programas informáticos de 

reserva/agendamento no domínio das conferências, ex-

posições, seminários e locais de reuniões; livros e pu-

blicações electrónicos em linha (descarregáveis) com 

informações e críticas sobre restauração e serviços 

para fornecer alimentos e bebidas em eventos sociais 

[catering], lojas de alimentos, centros comerciais e ser-

viços de venda a retalho, festas, cerimónias, banque-

tes, encomenda de alimentos, eventos sociais e locais 

de eventos, conferências, exposições, seminários e 

locais para reuniões, serviços de concierge e de salão; 

livros e publicações electrónicos em linha (descarregá-

veis) com informação e críticas sobre entretenimento, 

espectáculos, peças de teatro, concertos, desporto, 

conferências, actividades sociais e culturais; progra-

mas informáticos de aplicações móveis e motores de 

busca informática que fornecem informações e críticas 

sobre restauração e serviços para fornecer alimentos 

e bebidas em eventos sociais [catering], lojas de ali-

mentos, festas, cerimónias, banquetes, encomenda de 

alimentos, eventos sociais e locais de eventos, confe-

rências, exposições, seminários e locais de reuniões, 

serviços de concierge e de salão, yoga, pilates, ginásti-

ca, treino físico, musculação, actividades desportivas, 

educação física, meditação, auto-consciencialização, 

treino mental, consciência plena, aulas de saúde física 

e mental, aulas de nutrição, grupos de trabalho temáti-

co [workshop] e exibições, spa, sauna, salão de beleza 

e serviços de massagens, serviços de hotelaria, entre-

tenimento, espectáculos, peças de teatro, concertos, 

actividades e conferências desportivas, sociais e cultu-

rais e conferências; aplicações móveis e programas in-

formáticos de computador para reserva e/ou marcação 

de lugares para entretenimento, espectáculos, peças 

de teatro, concertos, actividades desportivas, sociais 

e culturais, restaurantes, restauração e serviços para 

fornecer alimentos e bebidas em eventos sociais [cate-

ring], lojas de alimentos, festas, cerimónias, banque-

tes, encomenda de alimentos, eventos sociais e locais 

de eventos, conferências, exposições, seminários e 

locais para reuniões, serviços de concierge e de salão, 

yoga, pilates, ginástica, treino físico, musculação, acti-

vidades desportivas, educação física, meditação, auto-

-consciencialização, treino mental, consciência plena, 

aulas de saúde física e mental, aulas de nutrição, gru-

pos de trabalho temático [workshop] e exibições, spa, 

sauna, salão de beleza e serviços de massagens, servi-

ços de hotelaria; programas informáticos para proces-

samento de pagamentos electrónicos de e para tercei-

ros; programas informáticos de aplicações móveis para 

encomenda de serviços relacionados com alimentação 

e/ou compra para levar [takeaway] ou entrega; progra-

mas informáticos de aplicações móveis para encomen-

da de serviços relacionados com compras em linha; 

programas informáticos, nomeadamente plataforma 

financeira electrónica que acomoda múltiplos tipos do 

pagamento e transacções a débito num dispositivo mó-

vel integrado e num ambiente baseado na rede global; 

programas informáticos para usar em conexão com 

armazenamento electrónico, transmissão, apresen-

tação, verificação, autenticação, e resgate de cupões, 

reembolso, descontos, incentivos e ofertas especiais; 

programas informáticos de aplicações, nomeadamente 

programas informáticos que permitem aos utilizadores 

encontrar, pesquisar, analisar, comparar e reservar 

ofertas especiais e promoções e promoções do dia 

nos domínios dos bens e dos serviços ao consumidor; 

programas informáticos de aplicações, nomeadamente 

programas informáticos que permitem aos utilizado-

res acederem a descontos, reembolsos, informação 

de comparações de preços, e críticas de produtos; 

programas informáticos para utilizar em conexão com 

programa de fidelização de consumidor e cartões de 

fidelização usados para aceder e utilizar pontos de 

fidelização; publicações electrónicas em linha (descar-

regáveis), nomeadamente livros electrónicos, revistas, 

periódicos, boletins informativos, jornais e revistas; 

programas informáticos de edição electrónica; pro-

gramas informáticos para facilitar o acesso na entrada 

para edifícios e quartos; programas informáticos para 

permitir o acesso a aparelhos de monitorização; tudo 

incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187711

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : O agrupamento, para beneficio de ter-

ceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos 

consumidores de forma cómoda ver e comprar esses 

produtos em lojas de venda a retalho ou lojas especia-

lizadas, quiosque temporário, centro comercial, gran-

de armazém, supermercado ou a partir de um sítio na 

rede global ou por meio de telecomunicações; serviços 

de compras em lojas; serviços de compras em linha; 

serviços de compras e serviços de retalho electrónicos 

e através da rede global; serviços de gestão comercial 

e/ou serviços de promoção de centros comerciais; 

promoções de vendas; serviços de centros comerciais; 

prestação de informações comerciais através da rede 

global; serviços de encomendas e/ou compras (para 

terceiros); inquéritos de negócios comerciais; investiga-

ções em negócios comerciais; agências de informação 

comercial; gestão de empresas e consultoria em orga-

nização; administração de empresas; serviços de gestão 

de escritório (para terceiros); serviços de administra-

ção de escritórios (para terceiros); funções de escritó-

rio; serviços de secretariado; serviços administrativos; 

serviços para assistir no estabelecimento de uma rede 

de contactos comerciais; informação comercial assisti-

da por computador; serviços de pesquisa relacionados 

com as empresas; serviços de informação relacionados 

com empregos e oportunidades de carreira; serviços 

de colocação de emprego; colocação e recrutamento 

de pessoal; fornecimento de informações, incluindo 

em linha, sobre publicidade, organização e realização 

de eventos promocionais de publicidade para terceiros; 

organização de apresentações de contactos para negó-

cios; serviço de assistência no estabelecimento de uma 

rede de contactos comerciais; serviços de negociação 

de transacções comerciais para terceiros; aluguer de 

máquinas e equipamentos de escritório; serviços de 

avaliações de negócios comerciais; estudos de merca-

do; inquéritos sobre negócios; serviços de informações 

comerciais; serviços de informações estatísticas; ser-

viços de informação comercial de dados informatiza-

dos; pesquisa de negócios; serviços de contabilidade; 

serviços de publicidade; serviços de marketing; pu-

blicidade; relações públicas; serviços promocionais; 

demonstração de produtos; distribuição de amostras e 

material publicitário; publicidade por correio directo; 

compilação de informações comerciais; consultoria re-

lacionada com a concepção de materiais promocionais; 

aluguer de painéis publicitários; organização e realiza-

ção de feiras comerciais, exposições de produtos; ser-

viços de promoção; organização de feiras e exposições 

para fins comerciais ou publicitários; divulgação de 

material publicitário; aluguer de espaço publicitário; 

promoção de vendas para terceiros; redacção e publi-

cação de textos publicitários; serviços de planeamento 

de eventos promocionais; serviços de venda a retalho 

de moda, beleza, desporto, bem-estar, jóias, relógios, 

brinquedos, gourmet e de mantimentos; apresentação 

de produtos em meios de comunicação social para fins 

de venda a retalho; prestação de serviços retalhistas de 

encomenda relativos a alimentos e/ou bebidas através 

de uma rede informática em linha ou de uma aplicação 

móvel; serviços de cartões de fidelização e de progra-

mas de fidelização; serviços de programas de fideli-

zação, incentivos e bónus, e a sua administração, or-

ganização e gestão; serviços de adesão em grupo e/ou 

serviços de fidelização de clientes para fins comerciais, 

promocionais e/ou publicitários; serviços de incubação 

de empresas; serviços de incubação, nomeadamente 

fornecimento de espaços de trabalho contendo equipa-

mento empresarial e outras comodidades; exploração 

comercial de imóveis comerciais, escritórios e espaços 

de escritórios, nomeadamente espaços de escritórios 

para terceiro partilhados com instalações para confe-

rências; direcção e administração de um programa que 

permita aos participantes no programa obter acesso a 

uma variedade de bens, serviços e benefícios ofereci-

dos dentro da comunidade por fornecedores afiliados 

exclusivamente como um benefício àqueles que fazem 

parte da comunidade de membros do programa; servi-

ços de consultoria, informação e assessoria relaciona-

dos com os serviços acima mencionados; todos incluí-

dos na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187712

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : Serviços imobil iários; serviços de 

gestão de imóveis; aluguer de espaço de escritórios; 

aluguer de espaços e propriedades (imobiliária) para 

serviços de fornecimento de alimentos e bebidas em 

eventos sociais [catering] e restauração, lojas de ali-

mentos, centros comerciais e serviços de retalho; ar-

rendamento de apartamentos, condomínios fechados e 

espaços de escritórios; disponibilização de espaços de 

escritório (imobiliária) em regime de trabalho conjun-

to; aluguer e locação de imóveis, edifícios comerciais, 

escritório; serviços de agência imobiliária, serviços de 

avaliação de imóveis, serviços de gestão e consultoria 

sobre imóveis; serviços de administração de proprie-

dades comerciais; cobrança de alugueres; serviços de 

avaliação imobiliária; serviços de investimentos imo-

biliários; serviços de mediação imobiliária; serviços de 

investimento de capital; serviços de avaliação financei-

ra; serviços atuariais; serviços de financiamento; inves-

timentos de capital; empréstimos [finanças]; aluguer de 

escritórios [imobiliário]; arrendamento de apartamen-

tos; arrendamento de andares; seguros; serviços de de-

pósito de garantia; emissão de vales de viagem; presta-

ção de informações relativas a bens imóveis; prestação 

de informações relacionadas com questões financeiras 

e monetárias; prestação de informações sobre imóveis 

através da rede global; prestação de informações fi-

nanceiras e monetárias através da rede global; serviços 

financeiros; administração financeira; hipotecas ban-

cárias; gestão de alojamentos (propriedade imobiliá-

ria); aluguer de alojamentos (propriedade imobiliária), 

agência de alugueres e locação; informações finan-

ceiras; patrocínio financeiro, investimento de fundos, 

gestão fiduciária; serviços de consultoria, informação 

e assessoria relacionados com os serviços acima men-

cionados; todos incluídos na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187713

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Levantamentos topográficos [agri-

mensura]; peritagens [trabalhos de engenheiros]; ser-

viços de concepção-design relativos à decoração de 

interiores para escritórios, lojas, casas, boutiques e 

indústria de retalho; serviços de concepção-design de 

interiores; serviços de arquitectura; elaboração de de-

senhos de projectos de construção; consultoria relativa 

à concepção da embalagens; serviços de consultoria 

de concepção-design de lojas; serviços de concepção-

-design relativos à decoração de interiores; serviços de 

concepção-design para construção de interiores; ser-

viços de concepção-design para o interior de edifícios; 

serviços de concepção-design de mobiliário para inte-

riores de edifícios; prestação da informação relativa à 

concepção-design de interiores através da rede global; 

disponibilização de motores de busca na rede global; 

fornecimento de programas informáticos em linha 

para extrair e recuperar informação e dados para ter-

ceiros por meio de redes informáticas globais; serviços 

científicos e tecnológicos e pesquisa e concepção-de-

sign relacionados com os mesmos; serviços de análise 

industrial e de pesquisa; concepção-design e desenvol-

vimento de equipamento informático e/ou programas 

informáticos e/ou aplicações móveis; disponibilização 

de um sítio na rede global e/ou plataforma na rede glo-

bal e/ou aplicação móvel que permite os utilizadores 

partilharem informações, incluindo mas sem se limitar 

ao entretenimento, estilo de vida, eventos culturais, 

desportos, saúde, moda, compras, nutrição, alimenta-

ção e culinária; concepção-design, desenvolvimento 

e manutenção de sítios na rede global e/ou programas 

informáticos; concepção-design e criação de bases de 

dados informáticas patenteadas para serem acedidas 

pelos utilizadores; serviços de disponibilização para 

uso temporário (não descarregáveis) de programas in-

formáticos para acesso a conteúdos digitais, programas 

informáticos em computadores, aplicações relativas a 

serviços de fornecimento de alimentos e bebidas em 

eventos sociais [catering] e restauração, centros comer-

ciais e serviços de retalho, festas, cerimónias, banque-

tes, eventos sociais e locais para eventos, conferências, 

seminários, reuniões, exposições, verificação e/ou re-

serva de locais para espetáculo, serviços de concierge 

e serviços de salão e serviços para ministrar ioga, pi-

lates, ginástica, treino físico, musculação, actividades 

desportivas, educação física, meditação, auto-cons-
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ciencialização, treino mental, consciência plena, aulas 

de saúde física e mental, aulas de nutrição, grupos de 

trabalho temático [workshops] e exibições, spa, sauna, 

salão de beleza e serviços de massagens, serviços de 

hóteis e de encomenda de alimentos; serviços de dis-

ponibilização para uso temporário de programas in-

formáticos não descarregáveis para transmissão e visu-

alização de dados, textos, imagens, documentos, men-

sagens, notificações, alertas, informações; serviços de 

concepção de redes informáticas; serviços de progra-

mação de programas informáticos; serviços informáti-

cos na natureza de alojamento de sítios na rede global 

para terceiros; serviços de programação informática 

para análise e relatórios comerciais; serviços de tempo 

partilhado [time-sharing] para computadores; dispo-

nibilização em linha da aplicações e programas infor-

máticos (não descarregáveis) através da rede global; 

programas informáticos como um serviço (SaaS); ser-

viços de suporte informático (programação e serviços 

de instalação, reparação e manutenção de programas 

informáticos); instalação, atualização e manutenção 

de programas informáticos de computador; aluguer de 

servidores da rede global; alojamento de servidores; 

serviços de tecnologia de informação (TI) (concepção-

-design de equipamentos informáticos, programas in-

formáticos e periféricos e consultoria técnica); aluguer 

de computadores e equipamentos para processamento 

de dados; aluguer de programas informáticos para 

computador; serviços informáticos em relacionados 

com a transmissão de informações, dados, documentos 

e imagens através da rede global; serviços informá-

ticos relacionados com a disponibilização de acesso 

em linha a uma base de dados informática interactiva 

com informação sobre vários serviços de fornecimento 

de alimentos e bebidas em eventos sociais [catering] 

e restauração, lojas de alimentos, centros comerciais 

e serviços de retalho, festas, cerimónias, banquetes, 

eventos, sociais e locais para eventos, conferências, 

seminários, reuniões, exposições, locais para espectá-

culos, serviços de concierge e serviços de salão e servi-

ços para ministrar ioga, pilates, ginástica, treino físico, 

musculação, actividades desportivas, educação física, 

meditação, auto-consciencialização, treino mental, 

consciência plena, aulas de saúde física e mental, aulas 

de nutrição, grupos de trabalho temático [workshops] 

e exibições, spa, sauna, salão de beleza e serviços de 

massagens, serviços de hóteis e de encomenda de ali-

mentos; disponibilização de uma plataforma baseada 

na rede global através da qual aplicativos de progra-

mas informáticos facilitam a prestação de informações, 

pesquisa e/ou reserva e/ou serviços de pagamentos 

que podem ser descarregados, acedidos e utilizados 

(serviços informáticos); disponibilização em linha de 

aplicações e programas informáticos (não descarregá-

veis) baseados na rede global; serviços informáticos, 

nomeadamente criação de uma comunidade em linha 

para os utilizadores registados participarem em dis-

cussões, obterem respostas dos seus pares, formarem 

comunidades virtuais, e envolverem-se em negócios e 

redes sociais; serviços informáticos para disponibilizar 

um portal em linha baseado na rede global para que 

os clientes participem em negócios e redes socias, se 

envolvam em comunidades virtuais, administrem a 

adesão a um serviço de co-trabalho e instalações de 

escritório privado, solicitem e giram tarefas de escritó-

rio, reservarem salas de conferência, controlem o aces-

so de utilizador dos empregados, solicitem serviços de 

impressão, e subscrevam e paguem os serviços de ven-

dedores, nomeadamente fornecimento de alimentos 

e bebidas, benefício relativos a descontos em lojas de 

retalho e restaurantes, mensalidades do clube de saúde 

[health club] ou descontos, transportes, estacionamen-

to, descontos de apólice de seguro e descontos em en-

tretenimento e seguro de saúde; serviços informáticos, 

nomeadamente alojamento de instalações em linha na 

rede global para terceiros para organização e realiza-

ção em linha de apresentações, reuniões, encontros e 

discussões interactivas; alojamento de sítios-web na 

rede global que permitem aos utilizadores publicar e 

partilhar os seus próprios conteúdos e imagens, e in-

teragirem com outros em linha; prestador de serviços 

de alojamento em nuvem; gestão técnica no local e 

remotamente de sistemas de tecnologias de informação; 

instalação, actualização e manutenção de programas in-

formáticos; serviços de apoio técnico, nomeadamente 

programação e instalação de programas informáticos, 

resolução de problemas em programas informáticos, 

serviços de reparação e manutenção de programas 

informáticos; serviços de consultoria, informação e 

aconselhamento e serviços de apoio técnico relativos 

aos serviços supra referidos. Todos incluídos na clas-

se 42.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/187714

[220]  Data de pedido : 2021/09/14

[730]  Requerente : The Hongkong Land Company, 

Limited

  Endereço : 8th Floor, One Exchange Square, 8 

Connaught Place, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas em eventos sociais [catering]; fornecimento 

de comida e bebidas em eventos sociais [catering]; 

restaurantes; serviços de restaurantes self-service; ser-

viços de salão de bar e cocktail; praça de alimentação 

[food court] e praças de restauração e de bancas de co-

mida, serviços de salão de coquetéis, serviços de bar; 

serviços de snack-bar; serviços de restauração; servi-

ços de cafetaria; serviços de sala de chá; serviços de 

fornecimento de alimentos e bebidas e/ou encomenda 

de alimentos; cafés; cafetarias; cantinas; charcutaria; 

serviços de banquetes; preparação e fornecimento de 

alimentos, refeições e bebidas para consumo no esta-

belecimento, para levar para fora [take-away] e/ou para 

entrega ao domicílio; disponibilização e/ou aluguer de 

salas, locais, instalações, instrumentos (catering) e/ou 

equipamentos (catering) para a realização de festas, 

cerimónias, banquetes, eventos sociais, celebrações, 

conferências, exposições, seminários, reuniões, even-

tos empresariais e sociais; aluguer de salas de reunião; 

disponibilização de instalações para a organização de 

conferências; serviços de reserva de alojamento em ho-

tel; fornecimento de alojamento temporário; aluguer 

de alojamento temporário; fornecimento de instala-

ções temporárias para escritórios; aluguer de instala-

ções temporárias para empresas; aluguer de escritórios 

temporários para fins comerciais; aluguer de espaços 

de escritório temporários para fins comerciais; aluguer 

de instalações temporárias para escritório; aluguer 

de mobiliário de escritório; serviços de hotéis; cen-

tros comunitários para encontros e reuniões sociais; 

prestação de serviços de creche; serviços de acolhi-

mento diurno para animais de estimação; serviços de 

marcação e reserva de alojamento temporário, hotéis, 

restaurantes, bares, serviços de fornecimento de ali-

mentos e bebidas em eventos sociais [catering], e para 

a realização de encomendas para entrega e recolha 

de alimentos; aluguer de roupas de cama e de banho; 

aluguer de toalhas de mesa; consultoria, informação 

e serviços de aconselhamento, serviços de reserva de 

alojamento em hotel; serviços de reservas para hotéis; 

prestação de serviços de informação, aconselhamento 

e consultoria relacionados com todos os serviços aci-

ma mencionados; todos incluídos na classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187774

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : 

 OLAPLEX, INC.

  Endereço : 93108

1187 1-520

 1187 Coast Village Road #1-520 Santa Barbara, CA 

93108, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/01  China

N.º 56538163

[210]  N.º : N/187790

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : Chateau du Galoupet

  Endereço : Saint Nicolas, 83250 La Londe Les 

Maures, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); 

cidras; licores; vinhos; bebidas espirituosas; extractos 

alcoólicos ou essências alcoólicas.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Branco, âmbar e cor-de-

-rosa.

[300]  Pr ior idade : 2021/03/15  França

N.º 214743838

[210]  N.º : N/187791

[220]  Data de pedido : 2021/09/15

[730]  Requerente : Chateau du Galoupet

  Endereço : Saint Nicolas, 83250 La Londe Les 

Maures, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); 

cidras; licores; vinhos; bebidas espirituosas; extractos 

alcoólicos ou essências alcoólicas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/15  França

N.º 214743850

[210]  N.º : N/188136

[220]  Data de pedido : 2021/09/23

[730]  Requerente : Lemon Inc.

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

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

-1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educacionais; serviços de 

formação; apresentação de vídeos de música através 

de dispositivos móveis online; fornecimento de pu-

blicações electrónicas online (não descarregáveis); 

publicação multimédia de material impresso, livros, 

revistas, diários, jornais, boletins informativos, tu-

toriais, mapas, gráficos, fotografias, vídeos, música e 

publicações electrónicas; publicação electrónica de in-

formação numa vasta gama de tópicos online; serviços 

de fornecimento de informações sobre entretenimento 

e divertimento através da internet, entretenimento, 

organização e apresentação de espectáculos, compe-

tições, jogos, concertos e eventos de entretenimento; 

planeamento, organização, realização e alojamento de 

eventos sociais de entretenimento; condução de confe-

rências educacionais; provisão de blogues em áreas de 

criação de conteúdos gerados pelo utilizador e infor-

mações relacionadas (publicações online).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho, branco e preto.

[210]  N.º : N/188401

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

699

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188403

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

699

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188404

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

699

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188406

[220]  Data de pedido : 2021/09/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

699

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188618

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : Ondrej Bederka

  Endereço : 23 rue des jardins du Gasloup, 28240, 

La Loupe, France

  Nacionalidade :  Eslovaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188647

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

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentivo para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na Internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da Internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

Internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, 

e trabalhos de áudio e audiovisuais, através da In-

ternet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com computadores, produtos electrónicos e de entre-

tenimento, aparelhos de telecomunicação, telemóveis, 

dispositivos electrónicos digitais portáteis, e outros 

electrónicos de consumo, software informático, e aces-

sórios, periféricos, peças, e estojos para transportar 

tais produtos, através da Internet e outras redes infor-

máticas, electrónicas e de comunicação; demonstração 

de produtos fornecidos em lojas e através de redes glo-

bais de comunicação e outros redes electrónicas e de 

comunicação; serviços de angariação de assinaturas, 

nomeadamente provisão de angariação de assinaturas 

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

multimédia, fornecidos através da Internet e outras 

redes electrónicas e de comunicação; fornecimento de 

textos pré-gravados, dados, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia descarregáveis para uma anga-

riação de assinaturas sob taxa ou pré-pago através da 

Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; 

arranjo e condução de conferências comerciais e de 

negócios e trocas comerciais, espectáculos e exposi-

ções; serviços de informação, aconselhamento e con-

sultoria relacionados com todos os supramencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e verde.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  Listens-

taine N.º 2021-300

[210]  N.º : N/188648

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aconselhamento financeiro, consul-

toria financeira e gestão financeira; gestão de investi-

mentos; colectas de beneficência.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e verde.
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[300]  Prioridade : 2021/04/02  Listens-

taine N.º 2021-300

[210]  N.º : N/188725

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : Certis Cisco Security Pte. Ltd.

  Endereço : 20 Jalan Afifi Certis Cisco Centre 

Cingapura 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Instalação e manutenção de programas 

de computador [software]; concepção e desenvolvi-

mento de hardware e software de computador; concep-

ção e desenvolvimento de software para importação 

e gestão de dados; software como um serviço [SaaS]; 

compilação de programas de processamento de dados; 

concepção e desenvolvimento de software para avalia-

ção e cálculo de dados; concepção e desenvolvimento 

de sistemas de entrada, saída, processamento, visua-

lização e armazenamento de dados; fornecimento de 

um website interactivo com tecnologia que permite aos 

utilizadores inserir, aceder, rastrear, gerir, monitorizar 

e gerar informações e relatórios sobre seus programas 

de limpeza de edifícios; pesquisa relacionada com a 

higiene.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188728

[220]  Data de pedido : 2021/10/07

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano para a prevenção e o tratamento de doenças 

virais, doenças autoimunes e inflamatórias, doenças 

cardiovasculares e pulmonares, doenças do sistema 

nervosa central, doenças do sistema nervosa periféri-

co, dor, doenças dermatológicas, doenças gastrointes-

tinais, doenças infecciosas, doenças metabólicas, do-

enças oncológicas, doenças of tálmicas, doenças respi-

ratórias, úlceras digitais, e doenças cerebrovasculares; 

vacinas; ansiolíticos; antialérgicos; anti-infecciosos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/28  Estados Unidos 

da América N.º 90/798,805

[210]  N.º : N/188777

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

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

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-
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teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

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

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

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

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

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

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

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/04/12  Listens-

taine N.º 2021-327

[210]  N.º : N/188779

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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; hardware de computador utilizável; aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações; telefones; telemó-

veis; telefones inteligentes; dispositivos de comunica-

ção sem fios para transmissão de voz, dados, 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 armazenamento 

de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros 

dados digitais; dispositivos electrónicos digitais utili-

záveis capazes de proporcionar acesso à internet para 

enviar, receber e armazenar chamadas telefónicas, 

correio electrónico e outros dados digitais; relógios 

inteligentes; rastreadores utilizáveis para actividades 

físicas; leitores de livros electrónicos; software de 

computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia pré-

-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codi-

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

e gravadores de áudio e vídeo; periféricos de compu-

tador portáteis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis, dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

deo; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs de exibição 

montados e fones de ouvido para uso com computa-

dores, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e leitores 

e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; aparelhos e instrumentos ópticos; câmaras; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; aparelhos de controlo remoto 

para controlar computadores, telemóveis, dispositivos 

electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizá-

veis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento; dispositivos utilizáveis para 

controlar computadores, telefones móveis, dispositivos 

electrónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizá-

veis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, leitores 

e gravadores de áudio e vídeo, televisões, altifalantes, 

amplificadores, sistemas teatrais domésticos, e siste-

mas de entretenimento; aparelhos para armazenamen-

to de dados; interfaces para computadores, periféricos 

para computador, telemóveis, dispositivos electrónicos 

digitais móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, 

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

tores e gravadores de áudio e video.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/09  Listens-

taine N.º 2021-320

[210]  N.º : N/188780

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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 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 
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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; compilações de directó-

rios para publicação na Internet e outras redes electró-

nicas, informáticas e de comunicação; lojas de vendas 

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

de angariação de assinaturas, nomeadamente provisão 

de angariação de assinaturas para textos, dados, ima-

gens, áudio, vídeo e conteúdo multimédia, fornecidos 

através da Internet e outras redes electrónicas e de 

comunicação; fornecimento 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 comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/09  Listens-

taine N.º 2021-320

[210]  N.º : N/188781

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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 : 

[300]  Prioridade : 2021/04/09  Listens-

taine N.º 2021-320

[210]  N.º : N/188782

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; preparação, or-

ganização, condução e apresentação de concertos, ac-

tuações ao vivo, eventos especiais de entretenimento, 

eventos artísticos e culturas, entretenimento teatral, 

competições, concursos, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; desenvolvimento, 

produção, distribuição, aluguer, e apresentação de 

programas de rádio, programas de televisão, imagens 

em movimento, conteúdos multimédia de entreteni-

mento, podcasts, e gravações sonoras; fornecimento 

de programa de televisão, rádio, áudio, vídeo, podcast 

e webcast a decorrer; fornecimento de programação 

de entretenimento, desporto, animação, música, infor-

mação, notícias, realidades correntes, documentários, 

e eventos da actualidade, artística e cultural através 

de redes de telecomunicações, redes de computador, 

internet, satélite, rádio, redes de comunicações wire-

less, televisão e televisão por cabo; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 
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música, informação, notícias, realidades correntes, 

documentários, e eventos da actualidade, artística e 

cultural não transferíveis por download; provisão de 

guias interactivos para pesquisa, gravação, e arquiva-

mento de programas de televisão, filmes, e conteúdos 

multimédia de entretenimento, podcasts, e gravações 

sonoras; fornecimento de sites e aplicações de com-

putador com apresentação de programação de entre-

tenimento, desporto, animação, música, informação, 

notícias, realidades correntes, documentários, eventos 

da actualidade, artística e cultural; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação de 

informação no campo do entretenimento, desporto, 

música, notícias, documentários, e eventos da actuali-

dade, e arte e cultura; informação sobre entretenimen-

to; fornecimento de informações, horários, revisões e 

recomendações personalizadas de programas educa-

tivos, entretenimento, imagens em movimento, teatro, 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

tras e eventos desportivos; publicação e apresentação 

de análises, inquéritos e classificações e fornecimento 

de sites interactivos e aplicações de computador para a 

publicação e partilha de análises, inquéritos e classifi-

cações relativas a programas educativos, entretenimen-

to, imagens em movimento, teatro, eventos artísticos e 

culturais, concertos, actuações ao vivo, competições, 

feiras, festivais, exposições, mostras e eventos despor-

tivos; fornecimento de um site para o carregamento, 

armazenamento, partilha, visualização e publicação de 

imagens, áudio, vídeos, boletins informativos online, 

blogs, podcasts e conteúdos multimédia; publicação de 

livros, periódicos, jornais, newsletters, manuais, blogs, 

boletins informativos e outras publicações; forneci-

mento de sites e aplicações de computador que apre-

sentam livros, periódicos, jornais, newsletters, manu-

ais, blogs, boletins informativos e outras publicações.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/09  Listens-

taine N.º 2021-320

[210]  N.º : N/188783

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 

descarregável on-line; fornecimento de informações de 

hardware ou software de computador on-line; serviços 

de suporte técnico, diagnóstico e resolução de proble-

mas de software de computador, e serviços de apoio 

informático ao cliente; serviços de criação, concepção 

e manutenção de sítios web; serviços de alojamento 

de sítios web; fornecimento de motores de busca para 

obtenção de dados através de internet e outras redes 

de comunicações electrónicas; criação de índices de 

informação online, sítios e outros recursos disponíveis 

na Internet e outras redes electrónicas de comunica-

ção; fornecimento de um portal da Internet que permi-

te aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

de informações, assessoria e consultadoria relaciona-

dos com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/09  Listens-

taine N.º 2021-320

[210]  N.º : N/188784

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[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; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 
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sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

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

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

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

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

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

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

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

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

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/12  Listens-

taine N.º 2021-326

[210]  N.º : N/188809

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : Azumi Limited

  Endereço : 2nd Floor, King’s Court, 2-16 Goodge 

Street, London, W1T 2QA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurante; serviços de 

bar; provisão de comida e bebida; serviços de catering 

(fornecimento de comidas e bebidas); serviços de ali-

mentação e bebidas take-away (para consumir fora); 

serviços de bares de cocktail; alojamento temporário; 

serviços de hotelaria; serviços de reservas (reservation) 

e serviços de marcação (booking) (incluindo online) 

para restaurantes; serviços de reservas (reservation) 

e serviços de marcação (booking) (incluindo online) 

para hotéis e alojamento temporário; serviços de acon-

selhamento e informação relacionados com a selecção, 

preparação e serviço de comida e bebidas alcoólicas; 

serviços de sommelier (serviços de escanção).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  Reino Unido

N.º UK00003627084

[210]  N.º : N/188828

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : EMOJI COMPANY GMBH

  Endereço : Necklenbroicher Strasse 52-54 40667 

Meerbusch Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188829

[220]  Data de pedido : 2021/10/11

[730]  Requerente : EMOJI COMPANY GMBH

  Endereço : Necklenbroicher Strasse 52-54 40667 

Meerbusch Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iç os : 

OK OK OK
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188830

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672224

[210]  N.º : N/188831

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672224

[210]  N.º : N/188832

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672224

[210]  N.º : N/188833

[220]  Data de pedido : 2021/10/12

[730]  Requerente : Charlotte Tilbury TM Limited

  Endereço : Lakeview House, 4 Woodbrook Cres-

cent, Billericay, Essex, CM12 0EQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/22  Reino Unido

N.º UK00003672224
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[210]  N.º : N/188950

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : POMELLATO S.p.A.

  Endereço : Via Neera, 37, 20141 Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 不 類 金 金

金 金 金 金 金

金

金

念

藍

金

/ 金 /

領

金

金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188951

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : POMELLATO S.p.A.

  Endereço : Via Neera, 37, 20141 Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 不 類 金 金

金 金 金 金 金

金

金

念

藍

金

/ 金 /

領

金

金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/188984

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : Avanir Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 30 Enterprise, Suite 200 Aliso Viejo, 

California 92656, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para o trata-

mento de doenças neurológicas e psiquiátricas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/664,293

[210]  N.º : N/189034

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  Reino Unido

N.º UK00003627179

[210]  N.º : N/189035

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  Reino Unido

N.º UK00003627179

[210]  N.º : N/189036

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  Reino Unido

N.º UK00003627179

[210]  N.º : N/189037

[220]  Data de pedido : 2021/10/15

[730]  Requerente : The Boots Company PLC

  Endereço : 1 Thane Road, Nottingham, NG2 

3AA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/15  Reino Unido

N.º UK00003627179

[210]  N.º : N/189100

[220]  Data de pedido : 2021/10/18

[730]  Requerente : Gemological Institute of Ameri-

ca, Inc.

  Endereço : 5345 Armada Drive, Carlsbad, Cali-

fornia 92008 (USA)

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Microscópios e suas partes; dispositi-

vos para visualização de pedras preciosas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/0654,71

[210]  N.º : N/189169

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : TAISHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Elixires dentários medicinais; denti-

frícios medicamentosos; folhas adesivas, emplastros, 

pensos, fitas, tiras ou películas para uso médico; arti-

gos impregnados para uso médico; lençóis ou almofa-

das medicinais refrescantes para uso médico; produtos 

medicinais para os cuidados da pele e do corpo; pro-

dutos e loções medicinais para os cuidados dos cabe-

los; produtos higiénicos para fins medicinais; cosmé-

ticos medicinais; preparações medicinais de toilette; 

preparações farmacêuticas e veterinárias; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou 

veterinário; comida para bebés; suplementos dietéticos 

para humanos e animais; materiais para pensos; chum-

bo para dentes; cera dental; desinfectantes; prepara-

dos para a destruição de animais nocivos; fungicidas; 

herbicidas; preparações vitamínicas; suplementos nu-

tricionais; suplementos minerais; produtos medicinais 

para lavagem dos olhos; medicamentos para fins medi-

cinais; materiais dentários; papel lubrificante para fins 

medicinais; cápsulas para fins farmacêuticos; cápsulas 

para medicamentos; fraldas para incontinência; sémen 

para inseminação artificial; artigos para a higiene fe-

minine feitos em papel, celulose, algodão e/ ou fibra; 

tampões para menstruações; absorventes higiénicos; 

faixas higiénicas (para uso medicinal); cuecas higié-

nicas; artigos absorventes para higiene pessoal; papel 

apanha moscas; adesivo médico para ligar tecidos 

internos; ligaduras para pensos; colódio para uso far-

macêutico; papel anti-traça; almofadas (discos) de 

amamentação; bebidas nutritivas para uso medicinal; 

bebidas para bebés; lactose para fins medicinais ou 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189170

[220]  Data de pedido : 2021/10/19

[730]  Requerente : TAISHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Elixires dentários medicinais; denti-

frícios medicamentosos; folhas adesivas, emplastros, 

pensos, fitas, tiras ou películas para uso médico; arti-

gos impregnados para uso médico; lençóis ou almofa-

das medicinais refrescantes para uso médico; produtos 

medicinais para os cuidados da pele e do corpo; pro-

dutos e loções medicinais para os cuidados dos cabe-

los; produtos higiénicos para fins medicinais; cosmé-

ticos medicinais; preparações medicinais de toilette; 

preparações farmacêuticas e veterinárias; alimentos 

dietéticos e substâncias adaptadas para uso médico ou 

veterinário; comida para bebés; suplementos dietéticos 

para humanos e animais; materiais para pensos; chum-

bo para dentes; cera dental; desinfectantes; prepara-

dos para a destruição de animais nocivos; fungicidas; 

herbicidas; preparações vitamínicas; suplementos nu-

tricionais; suplementos minerais; produtos medicinais 

para lavagem dos olhos; medicamentos para fins medi-

cinais; materiais dentários; papel lubrificante para fins 

medicinais; cápsulas para fins farmacêuticos; cápsulas 

para medicamentos; fraldas para incontinência; sémen 

para inseminação artificial; artigos para a higiene fe-

minine feitos em papel, celulose, algodão e/ ou fibra; 

tampões para menstruações; absorventes higiénicos; 

faixas higiénicas (para uso medicinal); cuecas higié-

nicas; artigos absorventes para higiene pessoal; papel 

apanha moscas; adesivo médico para ligar tecidos 

internos; ligaduras para pensos; colódio para uso far-

macêutico; papel anti-traça; almofadas (discos) de 

amamentação; bebidas nutritivas para uso medicinal; 

bebidas para bebés; lactose para fins medicinais ou 

farmacêuticos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189315

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189319

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/13  China

N.º 57665922

[210]  N.º : N/189341

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189342

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189343

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

 ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 



2154    5   2022  2  4 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189344

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : Azumi Limited

  Endereço : 2nd Floor, King’s Court, 2-16 Goodge 

Street, London, W1T 2QA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de take-away (para consumir 

fora); serviços de bares de cocktail; alojamento tem-

porário; serviços de hotelaria; serviços de reservas (re-

servation) e serviços de marcação (booking) (incluindo 

online) para restaurantes; serviços de reservas (reser-

vation) e serviços de marcação (booking) (incluindo 

online) para hotéis e alojamento temporário; serviços 

de aconselhamento e informação relacionados com a 

selecção, preparação e serviço de comida e bebidas al-

coólicas; serviços de sommelier (serviços de escanção).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/29  Reino Unido

N.º UK00003634560

[210]  N.º : N/189362

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : LUXOTTICA RETAIL UK 

LIMITED

  Endereço : 2nd floor, Verulam Point, Station Way, 

St Albans Hertfordshire Al1 5HE Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de óptica e optometria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189364

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : LUXOTTICA RETAIL UK 

LIMITED

  Endereço : 2nd floor, Verulam Point, Station Way, 

St Albans Hertfordshire Al1 5HE Reino Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Lentes ópticas; lentes oftálmicas; len-

tes de contacto; estojos para lentes de contacto; óculos; 

óculos escuros; estojos para óculos e óculos de sol; 

armações para óculos; armações para óculos de sol; 

armações para óculos; correntes para óculos; corren-

tes para óculos de sol; cordões para óculos; cordões 

para óculos; cordões para óculos de sol; peças para 

óculos; óculos de protecção; computadores vestíveis; 

aparelhos de comunicação vestíveis; dispositivos peri-

féricos de computador vestíveis; software de aplicação 

informático para uso com dispositivos de computador 

vestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189381

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : Flexport, Inc.

  Endereço : 760 Market Street 8th Floor San Fran-

cisco, California 94102, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros de corretagem 

aduaneira; corretagem de seguros relacionados com 

seguro de carga; serviços de garantias de caução rela-

cionados com subscrição de obrigações alfandegárias, 

prestação de garantias de importação temporária e 

prestação de garantias aduaneiras; serviços de despa-

cho aduaneiro financeiro no domínio das classificações 

aduaneiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189382

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : Flexport, Inc.

  Endereço : 760 Market Street 8th Floor San Fran-

cisco, California 94102, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviço de envio de mercadorias; con-

sultoria em transporte de mercadoria relacionados 

com transporte de mercadoria por camião, comboio, 

aéreo e marítimo; transporte de mercadorias em na-

vio; transporte de mercadorias em comboio; serviços 

de carga de mercadorias; transporte de mercadorias 

por via aérea; serviços de armazém, nomeadamente, 

armazenamento, distribuição, recolha e embalagem 

para expedição de documentos, embalagens, matérias-

-primas e outros fretes para terceiros; serviços de lo-

gística da cadeia de fornecimento e logística inversa, 

nomeadamente, armazenamento, transporte e entrega 

de documentos, embalagens, matéria-prima, e outros 

fretes para terceiros por via aérea, ferroviária, maríti-

ma ou por camião; serviços de descarga para barcaças; 

serviços de corretagem de mercadorias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189383

[220]  Data de pedido : 2021/10/25

[730]  Requerente : Flexport, Inc.

  Endereço : 760 Market Street 8th Floor San Fran-

cisco, California 94102, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Desenvolvimento de software informá-

tico no domínio e para o encaminhamento e expedição 

de carga de ponta a ponta, frete marítimo, frete aéreo, 

camionagem e entrega, arquivação para agências go-

vernamentais, para desalfandegamentos, para registo 

de obrigações aduaneiras, classificação de produtos, 

seguro de carga, inspecções e testes de qualidade, 

armazenagem e operações, e para estabelecer a distri-

buição de mercadorias a partir dos portos; serviços de 

software como serviço (SAAS) apresentando software 

para gestão de encaminhamento e expedição de carga 

de ponta a ponta, frete marítimo, e frete aéreo; servi-

ços de software como serviço (SAAS) com software 

para a gestão da logística de camionagem e entrega 

de mercadorias; serviços de software como serviço 

(SAAS) apresentando software para preparação de 

formulários e arquivamento online de documentos 

de agências governamentais, desalfandegamentos, 

registos de obrigações aduaneiras, classificações de 

produtos, serviços de seguro de carga, inspecções e 

testes de qualidade; serviços de software como ser-

viço (SAAS) apresentando software para rastrear e 

localizar mercadorias e fretes, gerir embarcações e 

fretes, pesquisar dados sobre cadeias de fornecimento 

e expedição, criar e distribuir relatórios relacionados 

com a cadeia de fornecimento e expedição, gerir cota-

ções para fretes e expedição, para reservar transporte 

de mercadorias, fornecer facturação de transporte de 

mercadorias, fornecer cotações de transporte e frete 

de mercadorias, e pesquisar listas de partes nega-

das; serviços de software como serviço (SAAS) com 

software para gestão da logística da cadeia de forne-

cimento e logística inversa, nomeadamente, o arma-

zenamento, transporte e entrega de mercadorias para 

terceiros por via aérea, ferroviária, marítima ou rodo-

viária; serviços de software como serviço (SAAS) com 

software para gestão da distribuição de mercadorias a 

partir dos portos; serviços de software como serviço 

(SAAS) com software para gestão de inventários de 

armazém e cumprimento de encomendas; serviços de 

software como serviço (SAAS) com software para o 

fornecimento de software em linha não descarregáveis 

para a criação de representações gráficas de dados de 

produtos; fornecimento de software online não descar-

regáveis para a gestão do encaminhamento e expedi-

ção de carga de ponta a ponta, frete marítimo, e frete 

aéreo; fornecimento de software online não descarre-

gáveis para a gestão da logística de camionagem e en-

trega de mercadorias; fornecimento de software online 

não descarregáveis para preparação de formulários e 

arquivamento online de documentos de agências go-

vernamentais, desalfandegamentos, registos de obri-

gações aduaneiras, classificações de produtos, serviços 

de seguro de carga, inspecções e testes de qualidade; 

fornecimento de software online não descarregáveis 

para rastrear e localizar envios e fretes, gerir embar-

cações e fretes, pesquisa de dados sobre cadeias de 

fornecimento e expedição, criação e distribuição de 

relatórios relacionados com a cadeia de fornecimento 

e expedição, geração de cotações para fretes e ex-

pedição, para reserva de transporte de mercadorias, 

fornecimento de facturação de transporte de merca-

dorias, fornecimento de cotações de transporte e frete 

de mercadorias, e pesquisa de listas de partes negadas; 

fornecimento de software online não descarregáveis 

para gestão da logística da cadeia de fornecimento e 

logística inversa, nomeadamente, o armazenamento, 
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transporte e entrega de mercadorias para terceiros por 

via aérea, ferroviária, marítima ou rodoviária; forneci-

mento de software online não descarregáveis para ges-

tão da distribuição de mercadorias a partir dos portos; 

fornecimento de software online não descarregáveis 

para gestão de inventários de armazém e cumprimento 

de encomendas; fornecimento de software online não 

descarregáveis para criação de representações gráficas 

de dados de produtos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189395

[220]  Data de pedido : 2021/10/26

[730]  Requerente : Young Poong Co., LTD

  Endereço : 64, Seongseogongdanbuk-ro, Dalseo-

-gu, Daegu, 42712, Rep. of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/189452

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189454

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189458

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED
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  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189460

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189471

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[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; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

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

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 
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óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

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

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

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

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

fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Jamaica

N.º 83235

[210]  N.º : N/189472

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; relógios; relógios de parede e mesa; relógios; 

cronógrafos para uso como relógios; cronómetros; 

correias de relógio; braceletes para relógios; estojos 

para relógios, relógios de parede e mesa, e relojoaria 

e instrumentos cronométricos; peças para relógios, 

relógios de parede e mesa, e relojoaria e instrumentos 

cronométricos; artigos de joalharia; ligas em metais 

preciosos; caixas em metais preciosos; correntes para 

chaves; porta-chaves.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Jamaica

N.º 83235

[210]  N.º : N/189474

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; difusão, transmis-

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

timédia, e conteúdo televisivo, e rádio através de redes 

de telecomunicação, redes informáticas, a internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão 

e cabo; subscrição a transmissão de televisão pagar-

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

redes de telecomunicação, redes informáticas, a inter-

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

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

dido; combinação de utilizadores para a transferência 

de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes 

de telecomunicações, redes de computador, Internet, 

satélite, rádio, redes de comunicações wireless, tele-

visão e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens 

electrónicas, transmissão electrónica de dados, servi-

ços de audioconferência e videoconferência; forneci-

mento de acesso a redes de telecomunicações, redes 

de computador, Internet, comunicações via satélite, 

redes de comunicações wireless e cabo; fornecimento 

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

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

programas de vídeo e áudio; comunicação por compu-

tador; serviços de informação, assessoria e consultoria 

relativos a tudo o que antecede.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Jamaica

N.º 83235

[210]  N.º : N/189476

[220]  Data de pedido : 2021/10/27

[730]  Requerente : BIEM.L.FDLKK GARMENT 

CO., LTD.

  Endereço : No. 608 Xingye Road East, Nancun 

Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; enxovais [vestuário]; fatos 

de banho; impermeáveis; fatos de carnaval; sapatos; 

chapéus; Meias de malha; luvas (vestuário); cintas; ves-

tido de noiva; roupa pronto-a-vestir; gravatas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189503

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : BIOMED GMBH

  Endereço : Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 Mün-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branqueamento da 

pele [cosméticos]; máscaras para a pele [cosméticos]; 

óleos cosméticos para a epiderme; soros para uso 

cosmético; loções para a pele; máscaras de beleza; 

preparações de limpeza para a pele [cosméticos]; esfo-

liantes da pele para uso cosmético; produtos cosméti-

cos para as pestanas; cosméticos para as sobrancelhas; 

preparações depilatórias; cremes branqueadores da 

pele; maquilhagem; preparações para fins de toilette; 

desodorizantes roll-on  [produtos de toilette]; pre-

parações não medicinais para os cuidados dos lábios; 

preparações de protecção solar para uso cosmético; 
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cremes cosméticos para imperfeições da pele; prepara-

ções hidratantes antienvelhecimento; soros cosméticos 

de antienvelhecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189547

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Cisco Technology, Inc.

  Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, Ca-

lifornia 95134 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e de formação, no 

domínio de conferências de áudio e de vídeo, séries de 

reuniões e de colaboração; serviços de consultoria em 

educação, em formação, em entretenimento; serviços 

educacionais, nomeadamente, fornecimento de for-

mação online e presencial nos domínios de reuniões 

online, eventos online, apresentações de multimédia, 

formação em educação informática, configuração de 

redes informáticas, acesso a computadores remotos, 

gestão de clientes, vendas, marketing e tópicos de in-

teresse geral para negócios e distribuição de materiais 

de cursos de treino relacionados com os mesmos; ser-

viços educacionais, nomeadamente, desenvolvimento e 

realização de cursos de formação e distribuição de ma-

teriais de formação relacionados com os mesmos para 

conferências de áudio e de vídeo, reuniões e assuntos 

de colaboração solicitados pelos clientes; serviços de 

apoio de formação para terceiros, nomeadamente, as-

sistência a clientes na condução, produção e entrega de 

cursos de formação online; organização de reuniões 

de entretenimento, de educação, de formação e semi-

nários; serviços de bibliotecas online, nomeadamente, 

fornecimento de serviços de biblioteca electrónica que 

apresentam artigos em jornais, revistas, publicações, 

e sítios de Web disponíveis através de uma rede infor-

mática online; serviços de educação, nomeadamente, 

condução de aulas e seminários no domínio de con-

cepção de reuniões e reforço de interacção de público, 

comunicação interna e envolvimento de funcionários; 

serviços de exames educacionais; organização e pre-

paração de seminários; tutoria privada no domínio 

de design, interacção, reunião e comunicação interna 

de público sobre o envolvimento dos colaboradores; 

organização e realização de fóruns educacionais não-

-virtuais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189548

[220]  Data de pedido : 2021/10/28

[730]  Requerente : Cisco Technology, Inc.

  Endereço : 170 West Tasman Drive, San Jose, Ca-

lifornia 95134 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e de concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análises e pesquisas industriais; concepção 

e desenvolvimento de hardware e software informá-

ticos; serviços informáticos, nomeadamente, serviços 

de diagnóstico informático, serviços de consultadoria 

informática em tecnologias de informação (TI) e con-

sultadoria em software informático relacionado com 

a viabilização da comunicação em tempo real através 

da Internet; serviços informáticos, nomeadamente, 

resolução de problemas de hardware informático 

utilizado para a transmissão de informações, dados, 

documentos e imagens através da Internet; serviços 

de provedor de serviços de aplicação (ASP), nome-

adamente, hospedagem de aplicações de software 

informático de terceiros; serviços de provedor de 

serviços de aplicação (ASP) com software nos domí-

nios de conferência à base na web, audioconferência, 

mensagens electrónicas, colaboração de documentos, 

videoconferência, e processamento de voz e chamadas; 

serviços de provedor de serviços de aplicação (ASP) 

apresentando software para carregamento (upload), 

gravação, publicação, visualização, exibição, edição, 

organização, transmissão, compartilhamento e vídeos, 

imagens, áudio, dados, apresentações, documentos, 

conteúdos de voz e de multimédia; fornecimento de 

software online não descarregáveis para facilitar a 

interoperabilidade de várias aplicações de software; 

fornecimento de software online não descarregáveis 

para criar, editar, fornecer e monitorizar apresenta-

ções de multimédia distribuídas através da Internet e 

de telefone a vários participantes; serviços de apoio 

técnico, nomeadamente, resolução de problemas de 
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software informático fornecidos online, por correio 

electrónico e por telefone; fornecimento de informa-

ções online para resolução de problemas relacionados 

com problemas de hardware e software informáticos; 

serviços informáticos, nomeadamente, criação de uma 

comunidade online para que os utilizadores registados 

participam em debates, obtenham feedbacks dos seus 

pares (peers), formam comunidades virtuais, partici-

pam em redes sociais e cambiar documentos; asses-

soria tecnológica fornecida a utilizadores da Internet 

através de uma linha de apoio ao cliente, consultado-

ria em matéria de hardware informático, software in-

formático, sistemas informáticos, redes informáticas, 

intranets, e a Internet; fornecimento de acesso tempo-

rário a software online não descarregáveis para per-

mitir o carregamento (upload), publicação, exibição, 

visualização, edição e transmissão de imagens, vídeo e 

obras audiovisuais; serviços de Software como serviço 

(SaaS); serviços de software como serviço (SaaS) apre-

sentando software para facilitar a interoperabilidade 

de várias aplicações de software; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software para per-

mitir que os usuários identifiquem a disponibilidade 

de outros usuários e integrem catálogos de endereços 

e calendários electrónicos; serviços de software como 

serviço (SaaS) apresentando software para facilitar 

serviços de teleconferências e videoconferências de 

multimédia, mensagens instantâneas, correio electró-

nico e serviços de comunicação de voz sobre comuni-

cação VoIP (Voice over Internet Protocol); serviços de 

software como serviço (SaaS) apresentando software 

para transmissão de informações, vídeo, voz, áudio e 

conteúdos através de uma rede informática global de 

informação; serviços de software como serviço (SaaS) 

apresentando software que permite aos utilizadores 

comunicar, colaborar e partilhar ecrãs informáticos, 

áreas de trabalho, dados, documentos electrónicos, 

vídeo e aplicações através da internet; serviços de 

software como serviço (SaaS) apresentando software 

para visualização, gestão, edição e armazenamento de 

documentos através de redes informáticas; serviços de 

software como serviço (SaaS) apresentando software 

para agendamento e gestão de calendários, contactos, 

reuniões online, conferências telefónicas, e conferên-

cias de vídeo; fornecimento de consultadoria técnica 

relacionada com hardware informático, software infor-

mático, equipamentos de redes informáticas, sistemas 

telefónicas, equipamentos de telecomunicações, tele-

fonia de IP, sistemas de telecomunicações, concepção 

de redes informáticas, concepção de armazenamento, 

segurança de redes, e comunicações de voz e sem fios; 

serviços de suporte técnico para redes informáticas e 

soluções de videoconferências e serviços de gestão de 

redes informáticas e soluções de videoconferências, 

nomeadamente, solução de problemas no domínio de 

diagnóstico de problemas com sistemas de videocon-

ferências e software de redes informáticas e monito-

rização de sistemas de redes informáticas para fins 

de suporte técnico; plataforma como serviço (PaaS); 

Infraestruturas como serviço (IaaS).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189566

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Braidlock Limited

  Endereço : Blue Dot House 3 Chesford Grange, 

Woolston, Warrington, WA1 4RQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189567

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : Braidlock Limited

  Endereço : Blue Dot House 3 Chesford Grange, 

Woolston, Warrington, WA1 4RQ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189619

[220]  Data de pedido : 2021/10/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 501 -2203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 红

[210]  N.º : N/189686

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

[730]  Requerente : World First UK Limited

  Endereço : Millbank Tower, 21-24 Millbank, Lon-

don, SW1P 4QP, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático de aplicação; 

software de aplicação para computadores; software de 

aplicação para dispositivos móveis; software descar-

regáveis de aplicação para computadores; software de 

aplicação para dispositivos móveis digitais e para dis-

positivos móveis de telecomunicação; aplicações mó-

veis descarregáveis para uso com dispositivos de comu-

nicação móveis; aplicações móveis descarregáveis para 

providenciar serviços de seguros; aplicações móveis 

descarregáveis para providenciar serviços financeiros 

e transações monetárias; aplicações móveis descarre-

gáveis para providenciar cartões de crédito virtual, e 

serviços de cartões de crédito e de débito; aplicações 

móveis descarregáveis para providenciar emissão de 

cartões de crédito, cartões de débito e cartões de cré-

dito virtual; aplicações móveis descarregáveis para 

providenciar serviços de transferência de dinheiro; 

aplicações móveis descarregáveis para providenciar 

serviços de negociações de divisas; aplicações móveis 

descarregáveis para providenciar serviços de contas 

de moeda; aplicações móveis descarregáveis para pro-

videnciar corretagem de moeda; aplicações móveis 

descarregáveis para providenciar cotações de taxas de 

câmbio; aplicações móveis descarregáveis para provi-

denciar câmbio de moeda estrangeira; aplicações mó-

veis descarregáveis para providenciar protecção finan-

ceira contra riscos cambiais estrangeiros; aplicações 

móveis descarregáveis para providenciar informações 

sobre preços sobre taxas de câmbio estrangeiras; apli-

cações móveis descarregáveis para providenciar ser-

viços bancários e de banca privada; aplicações móveis 

descarregáveis para providenciar serviços de depósito 

de dinheiro; aplicações móveis descarregáveis para 

providenciar serviços de contas de depósito; aplicações 

móveis descarregáveis para a prestação de serviços de 

cartões de crédito, cartões de crédito e cartões de dé-

bito virtuais multi-moeda; aplicações móveis descarre-

gáveis para facilitar as transferências de dinheiro entre 

contas mundiais multi-moedas, contas de terceiros e 

entre cartões de débito, cartões de crédito e cartões 

de crédito virtuais; aplicações móveis descarregáveis 

para providenciar serviços de emissão de cartões de 

crédito, cartões de crédito e cartões de débito virtuais 

multi-moeda; aplicações móveis descarregáveis para 

providenciar serviços de contas multi-moeda; aplica-

ções móveis descarregáveis para providenciar serviços 

de análise finceira; aplicações móveis descarregáveis 

para providenciar serviços de gestão financeira; aplica-

ções móveis descarregáveis para prestação de serviços 

bancários de aquisição; aplicações móveis descarregá-

veis para fornecer informações sobre o mercado FX 

(Foreign Exchange) e taxas; aplicações móveis des-

carregáveis para fornecer serviço de registo de conta 

e suas funcionalidades; aplicações móveis descarregá-

veis para o envio de pagamentos a beneficiários novos 

e existentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189711

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

[730]  Requerente : TRIAD INC.

  Endereço : 2-18-25 Mitejima, Nishiyodogawa-Ku, 

Osaka, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/189775

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

[730]  Requerente : 

 Pak Sheung Tong Co., Limited

  Endereço : 165-171 1402

 Unit 1402, Lucky Centre, 165-171 Wanchai Road, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料 塞

料 殺

茶 料

5

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189793

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computadores; circuitos 

integrados; chips de computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/07  Listenstai-

ne N.º 2021-399

[210]  N.º : N/189833

[220]  Data de pedido : 2021/11/08

[730]  Requerente : Marimekko Oyj

  Endereço : Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189834

[220]  Data de pedido : 2021/11/08

[730]  Requerente : Marimekko Oyj

  Endereço : Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189835

[220]  Data de pedido : 2021/11/08

[730]  Requerente : Marimekko Oyj

  Endereço : Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189836

[220]  Data de pedido : 2021/11/08

[730]  Requerente : Marimekko Oyj

  Endereço : Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189837

[220]  Data de pedido : 2021/11/08

[730]  Requerente : Marimekko Oyj

  Endereço : Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189838

[220]  Data de pedido : 2021/11/08

[730]  Requerente : Marimekko Oyj

  Endereço : Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Fin-

land

  Nacionalidade :  Finlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189898

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : LOVERAMICS LIMITED

  Endereço : 7Th Floor, Fortis Tower, 77 Glouces-

ter Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e contentores domésticos 

e de cozinha; embalagens para alimentos, utensílios 

para cozinhar (serviços de cozinha), panelas, frigidei-

ras; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção 

do vidro de construção); artigos de vidraria, porcelana 

e faiança não incluídos noutras classes; serviços de 

mesa, excepto facas, garfos e colheres; serviços de chá 

[loiça]; pentes e esponjas; escovas; copos; canecas; gar-

rafas térmicas; utensílios para cozinhar, não elétricos; 

filtros de café, não elétricos; moinhos de café manuais; 

chaleiras [bules para chá]; infusores para chá; coado-

res de chá; tabuleiros para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189899

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : LOVERAMICS LIMITED

  Endereço : 7Th Floor, Fortis Tower, 77 Glouces-

ter Road, Wan Chai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e contentores domésticos 

e de cozinha; embalagens para alimentos, utensílios 

para cozinhar (serviços de cozinha), panelas, frigidei-

ras; vidro em bruto ou semi-acabado (com excepção 

do vidro de construção); artigos de vidraria, porcelana 

e faiança não incluídos noutras classes; serviços de 

mesa, excepto facas, garfos e colheres; serviços de chá 

[loiça]; pentes e esponjas; escovas; copos; canecas; gar-

rafas térmicas; utensílios para cozinhar, não elétricos; 

filtros de café, não elétricos; moinhos de café manuais; 

chaleiras [bules para chá]; infusores para chá; coado-

res de chá; tabuleiros para uso doméstico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189906

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189916

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : THE LYCRA COMPANY UK 

LIMITED

  Endereço : One St. Peter’s Square, Manchester, 

United Kingdom, M2 3DE

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : Fibras sintéticas para uso têxtil; cordas 

e cordéis; redes; tendas e lonas; toldos em matérias 

têxteis ou sintéticas; velas de navio; sacos para o trans-

porte e armazenamento de materiais a granel; ma-

teriais para acolchoamento, amortecimento e enchi-

mento, excepto de papel, cartão, borracha ou plástico; 

materiais de fibras têxteis em bruto e seus substitutos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189917

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : THE LYCRA COMPANY UK 

LIMITED

  Endereço : One St. Peter’s Square, Manchester, 

United Kingdom, M2 3DE

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : Fios sintéticos para uso têxtil; fios e 

linhas, para uso têxtil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189918

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : THE LYCRA COMPANY UK 

LIMITED

  Endereço : One St. Peter’s Square, Manchester, 

United Kingdom, M2 3DE

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos têxteis; têxteis e substitutos de 

têxteis; roupa de casa; cortinas em tecido ou plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189919

[220]  Data de pedido : 2021/11/09

[730]  Requerente : THE LYCRA COMPANY UK 

LIMITED

  Endereço : One St. Peter’s Square, Manchester, 

United Kingdom, M2 3DE

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189927

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : HEDI SLIMANE

  Endereço : 16 rue Vivienne - 75002 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes não medicinais; perfumaria; 

água-de-toilette, água-de-colónia; perfumes; extratos 

de flores [perfumes]; extratos de ervas para uso cos-

mético; incenso; preparações para depois de barbear; 

óleos etéreos; óleos para uso cosmético; cosméticos, 

incluindo bases de maquilhagem, batons, brilhos para 

os lábios, sombras para os olhos, mascara para as pes-

tanas, lápis para sobrancelhas; produtos de maquilha-

gem, pós, cremes, lacas e loções para os cabelos, rosto 

e corpo para uso cosmético; leite de limpeza para fins 

de toilette; preparações para desmaquilhar; desodo-

rizantes para uso pessoal; bálsamos sem ser para uso 

medicinal; géis e preparações cosméticas para o duche 

e o banho; máscaras de beleza; champôs e champôs-
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-amaciadores, kits de maquilhagem (cosméticos); 

produtos cosméticos para preparações para os cuida-

dos das unhas e produtos decorativos para as unhas, 

incluindo vernizes para as unhas; velas de massagem 

para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189928

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : HEDI SLIMANE

  Endereço : 16 rue Vivienne - 75002 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, 

de pesagem, de medida, sinalização, verificação (super-

visão), socorro (salvamento) e ensino, bússolas direcio-

nais, aparelhos para registo, transmissão, reprodução 

de som ou imagens, capacetes para realidade virtual, 

relógios inteligentes, pulseiras conectadas (instrumen-

tos de medida); anéis inteligentes; suportes magnéticos 

de gravação, discos de gravação de som; suportes, sa-

cos, sacolas, bolsas de transporte, capas, estojos adap-

tados para aparelhos fotográficos, câmaras de vídeo, 

tablets, computadores, computadores portáteis, telefo-

nes portáteis, telefones inteligentes; discos compactos, 

DVDs e outros suportes de gravação digital; leitores 

de livros eletrónicos; equipamento de processamento 

de dados, computadores e equipamento informático; 

almofadas para ratos; auscultadores; alto-falantes; 

porta-fotos digitais; software informático; unidades de 

disco amovível [USB flash drives]; agendas eletrónicas; 

software de jogos eletrónicos; programas de computa-

dor gravados; programas de computador e de telefones 

móveis [software descarregável] e publicações eletróni-

cas descarregáveis em linha ou na Internet; telefones; 

telefones móveis; computadores; computadores portá-

teis; tablets; PDAs; leitores de MP3; baterias; proteto-

res de ecrã para telemóveis; carregadores; correias de 

pulso ou de pescoço para telefones móveis; auricula-

res; aparelhos de telecomunicação sob a forma de joa-

lharia; artigos ópticos, óculos, óculos de sol, óculos de 

proteção para desporto; óculos inteligentes; armações 

de óculos; lentes de óculos, lentes de contato; cordões 

e correntes para óculos; estojos para óculos ou lentes 

de contato; binóculos; ímanes decorativos; anéis de su-

porte para telemóveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189929

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : HEDI SLIMANE

  Endereço : 16 rue Vivienne - 75002 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; joias; anéis [joias]; 

anéis [bijuteria]; medalhas; relógios de mesa ou de 

parede; relógios de pulso; relógios; caixas de relógios; 

braceletes de relógios; correntes de relógios; estojos 

de apresentação para relógios; fechos para joalharia; 

porta-chaves; brincos em metais preciosos; botões de 

punho, pulseiras, pendentes, berloques para porta-cha-

ves, broches [joalharia], colares, correntes [joalharia], 

alfinetes de gravata, ornamentos [joalharia], meda-

lhões; caixas e estojos para joias em metais preciosos, 

suas ligas ou em plaqué; emblemas em metais precio-

sos; metais preciosos em bruto ou semitrabalhados; 

obras de arte em metais preciosos; pedras preciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189930

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : HEDI SLIMANE

  Endereço : 16 rue Vivienne - 75002 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

bruto ou semitrabalhado; imitação de couro; couro de 

imitação; peles [peles de animais]; peles com pelo; sa-

cos de viagem, conjuntos de viagem (artigos de couro), 

malas, baús de viagem e malas de viagem, sacos para 

vestuário para viagem, caixas para artigos de toucador 

designadas por estojos de toilette  (não equipados), 

caixas em couro ou em cartão-couro; sacos, mochilas, 

sacos de tiracolo, sacos de mão, sacos para desporto, 

estojos de transporte, pastas diplomáticas, estojos para 

documentos e malas de executivos em couro; etiquetas 
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de bagagem para bagagem, chicotes, trelas, selaria; 

bengalas; bolsas, carteiras, estojos para cartões de visi-

ta; porta-cartões de crédito [carteiras]; porta-moedas, 

estojos para chaves, estojos para cartões; chapéus-de-

-chuva; chapéus-de-sol; guarda-sóis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189932

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : HEDI SLIMANE

  Endereço : 16 rue Vivienne - 75002 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário e vestuário interior, camisas, 

suéteres, camisetas, lingerie, cintos [vestuário], lenços 

de cabeça ou pescoço, gravatas, xales, coletes, cami-

solas [vestuário], saias, gabardinas, casacos, sobretu-

dos, suspensórios, calças, calças de ganga, pulôveres, 

vestidos , jaquetas, faixas para vestir, luvas [vestuário], 

collants, peúgas, fatos de banho, roupões de banho, 

pijamas, camisas de dormir, calções, lenços de bolso 

[vestuário]; sapatos, acessórios metálicos para sapatos; 

botas, botins; solas para calçado; chinelos; chapelaria; 

punhos de camisa [vestuário].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189950

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Agios Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 88 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139-4169 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para a 

prevenção e tratamento de doenças geneticamente de-

finidas, perturbações hematológicas e doenças relacio-

nadas com o metabolismo celular anómalo; produtos 

farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189951

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Agios Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 88 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139-4169 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de informações pré-

-clínicas, clínicas e de investigação científica no domí-

nio farmacêutico, incluindo doenças geneticamente 

definidas, perturbações hematológicas e doenças rela-

cionadas com metabolismo celular anómalo; serviços 

científicos e tecnológicos e investigação e design rela-

cionados com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189952

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Agios Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 88 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139-4169 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para a 

prevenção e tratamento de doenças geneticamente de-

finidas, perturbações hematológicas e doenças relacio-

nadas com o metabolismo celular anómalo; produtos 

farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189953

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Agios Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 88 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139-4169 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de informações pré-

-clínicas, clínicas e de investigação científica no domí-

nio farmacêutico, incluindo doenças geneticamente 

definidas, perturbações hematológicas e doenças rela-
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cionadas com metabolismo celular anómalo; serviços 

científicos e tecnológicos e investigação e design rela-

cionados com os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189970

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189971

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/189972

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frango; panados de frango; asas de 

frango; refeições preparadas para consumo dentro ou 

fora das instalações, nomeadamente, frango cozido; 

palitos de queijo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,474

[210]  N.º : N/189973

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas; pão achatado, piadiana, pizza 

redondas, calzone, e stromboli; paus de queijo para 

pizza; pãezinhos; pãezinhos com pepperoni; gressinos; 

biscoitos; brownies (biscoito de chocolate e nozes); 

sobremesas cozidas, nomeadamente, pão de canela e 

bolos de bolacha; donuts; molhos; molhos para barrar 

(dipping sauces); molhos à base de alho; molhos pican-

tes; molhos de rancho; molhos de queijo azul; molho 

de queijo de búfalo; molho de churrasco; molho de 

mostarda de mel; molho de queijo; condimentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,474

[210]  N.º : N/189974

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de entregas de pizza; serviços 

de entrega de comidas e bebidas por restaurantes.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,474

[210]  N.º : N/189975

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes com serviço de refeição dentro do estabe-

lecimento e serviços de entrega de refeições para fora; 

serviços de restaurantes que fornecem comida para 

fora.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,474

[210]  N.º : N/189976

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frango; panados de frango; asas de 

frango; refeições preparadas para consumo dentro ou 

fora das instalações, nomeadamente, frango cozido; 

palitos de queijo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,183

[210]  N.º : N/189977

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas; pão achatado, piadiana, pizza 

redondas, calzone, e stromboli; paus de queijo para 

pizza; pãezinhos; pãezinhos com pepperoni; gressinos; 

biscoitos; brownies (biscoito de chocolate e nozes); 

sobremesas cozidas, nomeadamente, pão de canela e 

bolos de bolacha; donuts; molhos; molhos para barrar 

(dipping sauces); molhos à base de alho; molhos pican-

tes; molhos de rancho; molhos de queijo azul; molho 

de queijo de búfalo; molho de churrasco; molho de 

mostarda de mel; molho de queijo; condimentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,183

[210]  N.º : N/189978

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de entregas de pizza; serviços 

de entrega de comidas e bebidas por restaurantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,183

[210]  N.º : N/189979

[220]  Data de pedido : 2021/11/10

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes com serviço de refeição dentro do estabe-

lecimento e serviços de entrega de refeições para fora; 
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serviços de restaurantes que fornecem comida para 

fora.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 90/733,183

[210]  N.º : N/190016

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frango; panados de frango; asas de 

frango; refeições preparadas para consumo dentro ou 

fora das instalações, nomeadamente, frango cozido; 

palitos de queijo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/735,527

[210]  N.º : N/190017

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pizzas; pão achatado, piadiana, pizza 

redondas, calzone, e stromboli; paus de queijo para 

pizza; pãezinhos; pãezinhos com pepperoni; gressinos; 

biscoitos; brownies (biscoito de chocolate e nozes); 

sobremesas cozidas, nomeadamente, pão de canela e 

bolos de bolacha; donuts; molhos; molhos para barrar 

(dipping sauces); molhos à base de alho; molhos pican-

tes; molhos de rancho; molhos de queijo azul; molho 

de queijo de búfalo; molho de churrasco; molho de 

mostarda de mel; molho de queijo; condimentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/735,527

[210]  N.º : N/190018

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de entregas de pizza; serviços 

de entrega de comidas e bebidas por restaurantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/735,527

[210]  N.º : N/190019

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

[730]  Requerente : Papa John’s International, Inc.

  Endereço : 2002 Papa John’s Boulevard, Louisvil-

le, KY 40299, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes com serviço de refeição dentro do estabe-

lecimento e serviços de entrega de refeições para fora; 

serviços de restaurantes que fornecem comida para 

fora.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/735,527

[210]  N.º : N/190024

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

[730]  Requerente : Apple Inc.
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  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; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

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

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

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

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

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

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e 

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

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

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

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

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

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

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

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

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

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

baterias; carregadores de bateria; conectores, acopla-

dores, fios, cabos, carregadores, acopladores, estações 

de acoplamento e adaptadores eléctricos e electrónicos 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; 

interfaces para computadores, periféricos para com-

putador, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, televisões, codifica-

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

gravadores de áudio e vídeo; protector de ecrã adapta-

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

capas protectoras, correias e cordões para computa-

dores, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais 

móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios 

inteligentes, óculos inteligentes, auriculares, ausculta-

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

e leitores e gravadores de áudio e vídeo; varas para sel-
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fies (monopods manuais); carregadores de bateria para 

cigarros electrónicos; colares electrónicos para treinar 

animais; agendas electrónicas; aparelhos para verificar 

a selagem de correio; caixas registadoras; mecanismos 

para aparelhos operados com moedas; máquinas para 

ditar; marcadores de bainhas para a costura; máquinas 

de votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas 

de escolha de prémios; máquinas de telefax; apare-

lhos e instrumentos de pesagem; medições; quadros 

de avisos electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas 

de silício [para circuitos integrados]; circuitos inte-

grados; amplificadores; ecrãs fluorescentes; controlo 

remoto; fios condutores de raios luminosos [fibras 

ópticas]; instalações eléctricas para o controlo remoto 

de operações industriais; pára-raios; electrolisadores; 

extintores de incêndio; aparelhos radiológicos para 

fins industriais; aparelhos e equipamentos salva-vidas; 

avisadores de apito de alarme; desenhos animados; 

ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; apitos 

para chamar os cães; ímanes decorativos; vedações 

electrificadas; retardadores de carro com controlo 

remoto portáteis; peúgas aquecidas electricamente; 

aparelhos electrónicos de comando e reconhecimento 

de voz para controle de operações dispositivos electró-

nicos de consumo e sistemas residenciais; assistentes 

digitais pessoais; aparelhos para regular o calor; ter-

móstatos; monitores, sensores, e controles para dispo-

sitivos e sistemas de ares condicionados, aquecimento, 

e ventilação; aparelhos eléctricos para regularização; 

reguladores de luz eléctrica (reguladores de intensi-

dade da luz eléctrica); aparelhos de controle da elec-

tricidade; tomadas elétricas; interruptores eléctricos 

e electrónicos; alarmes, sensores de alarme e sistemas 

de monitorização de alarmes; detectores de fumo e 

monóxido de carbono; fechaduras e fechos eléctricos e 

electrónicos para portas e janelas; controles eléctricos 

e electrónicos para portas de garagem; sistemas de se-

gurança e de vigilância residencial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/19  Listenstai-

ne N.º 2021-437

[210]  N.º : N/190025

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas; administração de 

empresas; serviços de consultoria comercial; serviços 

de planeamento de carreira profissional, e serviços de 

informação; provisão de funções de escritório; servi-

ços de agência de publicidade; serviços de publicidade, 

marketing e promoção; publicidade e consultoria de 

marketing; serviços de promoção de vendas; promoção 

de bens e serviços para terceiros; condução de pesqui-

sas de mercado; análise de respostas à publicidade e 

pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, 

produção, e disseminação de publicidade e material 

publicitário para terceiros; serviços de planeamento 

para meios de comunicação; administração de pro-

gramas de lealdade para consumidores; arranjo e 

condução de programas de incentive para promover a 

venda de bens e serviços; gestão de dados e ficheiros 

informáticos; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios e outros re-

curso disponíveis numa rede global de computadores 

e outras redes electrónicas e de comunicação para 

terceiros; provisão, busca, acesso e recuperação de 

informação, sítios, e outros recursos disponíveis numa 

rede global de computador e outras redes electrónicas 

e de comunicação para terceiros; organização de con-

teúdos de informação fornecidos através de uma rede 

global de computador e outras redes electrónicas e de 

comunicação de acordo com as preferências dos usuá-

rios; provisão de informação comercial sobre negócios 

e consumidores através de redes de computadores e 

redes globais de comunicação; serviços comerciais, no-

meadamente a provisão de base de dados informáticas 

relacionas com a compra e venda de uma variedade 

de produtos e serviços para terceiros; compilações de 

directórios para publicação na internet e outras redes 

electrónicas, informáticas e de comunicação; lojas de 

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

serviços de lojas de vendas a retalho fornecidos através 

da internet e outras redes informáticas, electrónicas 

e de comunicação; serviços de lojas a retalho relacio-

nados com livros, revistas, periódicos, boletins infor-

mativos, diários e outras publicações numa variedade 

de tópicos de interesse geral, fornecidos através da 

internet e outras redes informáticas, electrónicas e de 

comunicação; serviços de lojas a retalho relacionados 

com entretenimento apresentando filmes, programas 

de televisão, eventos desportivos, trabalhos musicais, e 

trabalhos de áudio e audiovisuais, através da internet e 
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outras redes informáticas, electrónicas e de comunica-

ção; serviços de lojas a retalho relacionados com com-

putadores, produtos electrónicos e de entretenimento, 

aparelhos de telecomunicação, telemóveis, dispositivos 

electrónicos digitais portáteis, e outros electrónicos de 

consumo, software informático, e acessórios, perifé-

ricos, peças, e estojos para transportar tais produtos, 

através da internet e outras redes informáticas, elec-

trónicas e de comunicação; demostração de produtos 

fornecidos em lojas e através de redes globais de co-

municação e outros redes electrónicas e de comuni-

cação; serviços de angariação de assinaturas, nomea-

damente provisão de angariação de assinaturas para 

textos, dados, imagens, áudio, vídeo e conteúdo mul-

timédia, fornecidos através da internet e outras redes 

electrónicas e de comunicação; fornecimento 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 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 : 

[300]  Prioridade : 2021/05/19  Listenstai-

ne N.º 2021-437

[210]  N.º : N/190026

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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 antecede.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/19  Listenstai-

ne N.º 2021-437

[210]  N.º : N/190027

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de reciclagem; serviços de im-

pressão; revelação de películas fotográficas; gravação 

electrónica de fotografias e imagens digitais; amplia-

ção de fotografias; revelação de películas fotográficas; 

impressão de películas fotográficas; processamento, 

impressão e reprodução de fotografias e imagens di-

gitais; transferência de fotografias e imagens digitais 

para discos ou outros suportes electrónicos; tratamen-

to, revelação e fornecimento em linha de fotografias e 

imagens digitais; impressão em linha de imagens digi-

tais em papel fotográfico, livros fotográficos ou artigos 

para venda; produção e geração de energia; serviços de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/05/19  Listenstai-

ne N.º 2021-437

[210]  N.º : N/190028

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

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

mação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, e 

programas de aconselhamento sobre orientação pro-

fissional em áreas de publicidade, marketing, comuni-

cação e design; preparação, organização, condução e 

apresentação de seminários, workshops, aulas, webi-

nars, conferências, formação online programas de en-

sino à distância; preparação, organização, condução e 

apresentação de concertos, actuações ao vivo, eventos 

especiais de entretenimento, eventos artísticos e cul-

turas, entretenimento teatral, competições, concursos, 

feiras, festivais, exposições, mostras e eventos despor-

tivos; desenvolvimento, produção, distribuição, alu-

guer, e apresentação de programas de rádio, progra-

mas de televisão, imagens em movimento, conteúdos 

multimédia de entretenimento, podcasts, e gravações 

sonoras; fornecimento de programa de televisão, rádio, 

áudio, vídeo, podcast e webcast a decorrer; forneci-

mento de programação de entretenimento, desporto, 

animação, música, informação, notícias, realidades 

correntes, documentários, e eventos da actualidade, 

artística e cultural através de redes de telecomunica-

ções, redes de computador, internet, satélite, rádio, 

redes de comunicações wireless, televisão e televisão 

por cabo; fornecimento de programação de entreteni-

mento, desporto, animação, música, informação, no-

tícias, realidades correntes, documentários, e eventos 

da actualidade, artística e cultural não transferíveis 

por download; provisão de guias interactivos para 

pesquisa, gravação, e arquivamento de programas de 

televisão, filmes, e conteúdos multimédia de entreteni-

mento, podcasts, e gravações sonoras; fornecimento de 

sites e aplicações de computador com apresentação de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 

música, informação, notícias, realidades correntes, do-

cumentários, eventos da actualidade, artística e cultu-

ral; fornecimento de sites e aplicações de computador 

com apresentação de informação no campo do entre-

tenimento, desporto, música, notícias, documentários, 

e eventos da actualidade, e arte e cultura; informação 

sobre entretenimento; fornecimento de jogos de com-

putador, jogos electrónicos, jogos interactivos, e video-

jogos não transferíveis por download; fornecimento de 

informações, horários, revisões e recomendações per-

sonalizadas de programas educativos, entretenimento, 

imagens em movimento, teatro, eventos artísticos e 

culturais, concertos, actuações ao vivo, competições, 

feiras, festivais, exposições, mostras e eventos despor-

tivos; serviços de reserva de bilhetes e de inscrições 

para programas educativos, entretenimento, imagens 

em movimento, teatro e eventos artísticos e culturais, 

concertos, actuações ao vivo, competições, feiras, 

festivais, exposições, mostras e eventos desportivos; 

publicação e apresentação de análises, inquéritos e 

classificações e fornecimento de sites interactivos e 

aplicações de computador para a publicação e partilha 

de análises, inquéritos e classificações relativas a pro-

gramas educativos, entretenimento, imagens em movi-

mento, teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, 

actuações ao vivo, competições, feiras, festivais, expo-

sições, mostras e eventos desportivos; fornecimento 

de toques, música pré-gravada, vídeos e grafismos não 

transferíveis por download para utilizar em dispositi-

vos de comunicações móveis; fornecimento de um site 

para o carregamento, armazenamento, partilha, visu-

alização e publicação de imagens, áudio, vídeos, bole-

tins informativos online, blogs, podcasts e conteúdos 

multimédia; publicação de livros, periódicos, jornais, 

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e 

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações 

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos 

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de 

software de computador não transferível por download 

para utilizar em articulação com fitness e exercício fí-

sico; fornecimento de sites e aplicações de computador 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

bibliotecários; serviços de biblioteca em linha; distri-

buição de cassetes de vídeo; exploração de instalações 

recreativas; informação sobre atividades recreativas; 

serviços de health club [formação na área da saúde e 

fitness]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamen-

to de jogos; orientação de visitas guiadas; treino de 

animais; modelos para artistas plásticos; organização 

de lotarias; aluguer de aquários de interior.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/19  Listenstai-

ne N.º 2021-437

[210]  N.º : N/190029

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 

descarregável on-line; serviços de consultadoria para 

desenvolvimento de sistemas de computadores, base 

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados 

e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware 

ou software de computador on-line; manutenção, re-

paração e actualização de hardware de computador, 

software informático, periféricos e aplicações; serviços 

de suporte técnico, diagnóstico e resolução de proble-

mas de hardware e software de computador, e serviços 

de apoio informático ao cliente; serviços de criação, 

concepção e manutenção de sítios web; serviços de 

alojamento de sítios web; fornecimento de motores de 

busca para obtenção de dados através de internet e 

outras redes de comunicações electrónicas; criação de 

índices de informação online, sítios e outros recursos 

disponíveis na Internet e outras redes electrónicas 

de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/19  Listenstai-

ne N.º 2021-437

[210]  N.º : N/190030

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1008 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190039

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190040

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GP S

CD

DVD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190041

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190042

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190043

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190044

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190045

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GP S

CD

DVD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190046

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190047

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190048

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190049

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190050

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GP S

CD

DVD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190051

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190052

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190053

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190064

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190065

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190066

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190067

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Advanced Micro Devices, Inc.

  Endereço : 2485 Augustine Drive, Santa Clara 

California 95054, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Circuitos integrados, especificamente 

circuitos integrados de gráficos, de vídeo e multimé-

dia; conjuntos de chips de circuitos integrados; cartões 

com circuitos integrados; chips de circuitos integra-

dos; aparelhos semicondutores; chips semicondutores; 

semicondutores; conjuntos de circuitos integrados; 

hardware para computadores; microprocessadores; 

subsistemas de microprocessadores constituídos por 

um ou mais microprocessadores, unidades centrais de 

processamento (CPU), núcleos de CPU; subsistemas 

de hardware constituídos por subsistemas de micro-

processadores; módulos de microprocessador; proces-

sadores de sistemas em chip [SOC]; arquitectura de 

[SOC] (sistemas em chip) para utilização com unida-

des centrais de processamento (CPU) e unidades de 

processamento gráfico (GPU), designadamente, arqui-

tectura SOC (sistemas em chip) que liga die-to-die , 

chip-to-chip , utilizada em diferentes microproces-

sadores para permitir um maior desempenho infor-

mático; redes em chip, designadamente, tecnologia de 

hardware de microprocessador que fornece interfaces 

entre núcleos de CPU e GPU de microprocessadores, 

memória, concentradores e estruturas de dados para 

permitir comunicações com microprocessadores e 

aumentar o desempenho e eficiência da computação; 

estruturas de comunicação com microprocessadores, 

designadamente, arquitectura (sistemas informáticos) 

de interligação de comunicação de dados responsável 
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pela recolha de dados, e arquitectura (sistemas in-

formáticos) de interligação de controlo de comando 

responsável pela telemetria de sensores de dados; uni-

dades de processadores gráficos (GPUs); unidades de 

processadores gráficos de vídeo (GPUs); unidade de 

processamento gráfico (GPU); núcleos de GPU; placas 

gráficas; placas de exibição de vídeo; placas de captura 

de vídeo; aceleradores de processadores de dados; ace-

leradores de processadores de vídeo; placas acelerado-

ras de multimédia; placa aceleradora de computador; 

aceleradores gráficos; acelerador gráfico de vídeo; sub-

sistema de processador gráfico, designadamente, sub-

sistemas de microprocessadores compostos por um ou 

mais microprocessadores, unidades de processamento 

gráfico (GPUs), núcleos de GPU; supercomputadores; 

servidores de computador; servidores de rede; estações 

de trabalho para computadores, designadamente, com-

putadores concebidos para aplicações técnicas ou cien-

tíficas avançadas e aplicações informáticas de elevado 

desempenho; dispositivos de streaming  de supor-

tes digitais; unidades de estado sólido; dispositivos de 

memória de computador, designadamente, dispositi-

vos de memória volátil; memórias de acesso aleatório 

dinâmicas (DRAM); controladores de memórias de 

acesso aleatório dinâmicas (DRAM); memórias para 

computadores; placas de memória; cartões de memória 

para máquinas de jogos de vídeo; cartões de expan-

são de memória; módulos de expansão de memória; 

memórias para computadores para aparelhos de pro-

cessamento de dados; módulos de memória para uso 

com computadores; módulos de memória; hardware de 

memória de computador para uso como dispositivos 

de memória de comunicação de microprocessador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  Estados Unidos 

da América N.º 97/116,528

[210]  N.º : N/190093

[220]  Data de pedido : 2021/11/12

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Armazenamento físico de dados guar-

dados em suporte eletrónico; serviços de armazena-

mento e de recuperação de dados electrónicos, nomea-

damente, armazenamento electrónico de dados, texto, 

imagens, áudio e vídeo, e serviços de armazenamento 

para arquivos de dados electrónicos; serviços de infor-

mação e consulta relacionada com os serviços acima 

ditos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/25  Listenstai-

ne N.º 2021-449

[210]  N.º : N/190099

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Sucedâneos de carne à base de plantas; 

sucedâneos do leite à base de plantas; substitutos lác-

teos, feitos principalmente ou derivados de sementes, 

frutos secos de casca rija, soja e / ou outras plantas, 

nomeadamente, queijo não lácteo, natas artificiais ou 

não lácteas, branqueador de café ( creamer ) artifi-

cial ou não lácteo, iogurte não lácteo, leite não lácteo, 

produtos sem serem totalmente não-lácteos (non-dairy 

half and half), leitelho não lácteo, gemadas não lácteas 

e não alcoólicas, natas azedas (sour cream) não lácte-

as, creme chantili artificial e natas batidas artificiais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/709,175

[210]  N.º : N/190100

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de encomendas em linha na 

área de restaurantes de comida para levar e de entrega 

ao domicílio.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/709,206

[210]  N.º : N/190108

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização, promoção e condução de 

feiras comerciais, apresentações e exposições para fins 

de negócios ou comerciais; condução de feiras comer-

ciais virtuais e exposições online; demonstração de 

artigos e serviços digitais e online para fins comerciais 

e de publicidade; provisão de comunidades de compa-

radores e vendedores a salas profissionais de conversa-

ção online para redes sociais para fins comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190110

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Provisão de programas educacionais e 

formação litigiosa no sector do jogo e entretenimento; 

organização, promoção e condução de feiras comer-

ciais, apresentações e exposições dirigidas às indús-

trias de jogo e entretenimento; organização, arranjo 

e condução de exposições online e em pessoa, confe-

rências, convenções, exibições e eventos; provisão e 

disseminação de informação relacionada com todos os 

serviços acima ditos, incluindo material relacionado 

com exposições, conferências, convenções, exibições 

e eventos; provisão e disseminação de informação, 

assistência e aconselhamento para participantes de ex-

posições e conferências, visitantes e expositores, com 

todas as informações e aconselhamento providenciado 

eletronicamente, incluindo num website; serviços de 

educação e formação incluindo a provisão de seminá-

rios e workshops online e em pessoa; serviços de pu-

blicação, incluindo serviços de publicação eletrónica 

(não descarregáveis); provisão de publicação eletrónica 

(não descarregáveis); serviços de publicação de mate-

rial relacionado com exposições, conferências, conven-

ções, exibições e eventos; fornecimento de informação 

relacionada com entretenimento, lazer e actividades 

de lazer, incluindo actividades de desporto e recrea-

ção; arranjo e condução de formação em negócios e 

recepções de entretenimento; organização de compe-

tições e eventos de prémios; serviços de fotografia e de 

reportagens fotográficas relacionadas com exposições, 

conferências, convenções, exibições e eventos; organi-

zação, arranjo e condução de espectáculos culturais ao 

vivo, eventos de entretenimento, e conferências e exi-

bições e exposições; serviços de entretenimento e edu-

cacionais, nomeadamente, a provisão de um sítio na 

web apresentando conteúdos gerados por utilizadores 

sendo meios electrónicos, conteúdos multimédia, víde-

os, filmes, fotografias, imagens, texto, fotos, conteúdo 

áudio, blogues, e informação relacionada através da 

Internet ou outras redes de comunicação; provisão de 

relatórios online, notícias, comunicados de imprensa 

e informações sobre uma grande variedade de tópicos 

relacionados com o temas e assuntos de exposições, 

conferências, convenções, exposições e eventos; pro-

visão de diários online e blogues (serviços de publica-

ção); provisão de podcasts e condução de concursos; 

provisão de informação e serviços de aconselhamento 

para todos os acima ditos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190111

[220]  Data de pedido : 2021/11/15
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[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços informáticos, nomeadamente, 

hospedagem de conteúdos multimédia e de conteú-

dos gerados por utilizadores, hospedagem interactiva 

que permite acesso a bases de dados online, vídeo 

conferências e fóruns incluindo weblogs; provisão de 

software como serviço (SAAS); provisão de software 

não descarregável online relacionado com comércio 

electrónico que permita aos usuários realizar transac-

ções comerciais electrónicas em mercados online atra-

vés de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190114

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização, promoção e condução de 

feiras comerciais, apresentações e exposições para fins 

de negócios ou comerciais; condução de feiras comer-

ciais virtuais e exposições online; demonstração de 

artigos e serviços digitais e online para fins comerciais 

e de publicidade; provisão de comunidades de compa-

radores e vendedores a salas profissionais de conversa-

ção online para redes sociais para fins comerciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190116

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Provisão de programas educacionais e 

formação litigiosa no sector do jogo e entretenimento; 

organização, promoção e condução de feiras comer-

ciais, apresentações e exposições dirigidas às indús-

trias de jogo e entretenimento; organização, arranjo 

e condução de exposições online e em pessoa, confe-

rências, convenções, exibições e eventos; provisão e 

disseminação de informação relacionada com todos os 

serviços acima ditos, incluindo material relacionado 

com exposições, conferências, convenções, exibições 

e eventos; provisão e disseminação de informação, 

assistência e aconselhamento para participantes de ex-

posições e conferências, visitantes e expositores, com 

todas as informações e aconselhamento providenciado 

eletronicamente, incluindo num website; serviços de 

educação e formação incluindo a provisão de seminá-

rios e workshops online e em pessoa; serviços de pu-

blicação, incluindo serviços de publicação eletrónica 

(não descarregáveis); provisão de publicação eletrónica 

(não descarregáveis); serviços de publicação de mate-

rial relacionado com exposições, conferências, conven-

ções, exibições e eventos; fornecimento de informação 

relacionada com entretenimento, lazer e actividades 

de lazer, incluindo actividades de desporto e recrea-

ção; arranjo e condução de formação em negócios e 

recepções de entretenimento; organização de compe-

tições e eventos de prémios; serviços de fotografia e de 

reportagens fotográficas relacionadas com exposições, 

conferências, convenções, exibições e eventos; organi-

zação, arranjo e condução de espectáculos culturais ao 



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2183

vivo, eventos de entretenimento, e conferências e exi-

bições e exposições; serviços de entretenimento e edu-

cacionais, nomeadamente, a provisão de um sítio na 

web apresentando conteúdos gerados por utilizadores 

sendo meios electrónicos, conteúdos multimédia, víde-

os, filmes, fotografias, imagens, texto, fotos, conteúdo 

áudio, blogues, e informação relacionada através da 

Internet ou outras redes de comunicação; provisão de 

relatórios online, notícias, comunicados de imprensa 

e informações sobre uma grande variedade de tópicos 

relacionados com o temas e assuntos de exposições, 

conferências, convenções, exposições e eventos; pro-

visão de diários online e blogues (serviços de publica-

ção); provisão de podcasts e condução de concursos; 

provisão de informação e serviços de aconselhamento 

para todos os acima ditos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190117

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : American Gaming Association

  Endereço : 799 9th Street, NW, Suite 700, Wa-

shington, District of Columbia 20001, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : RELX Inc.

  Endereço : Seventh Floor, 230 Park Avenue, New 

York, NY 10169, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços informáticos, nomeadamente, 

hospedagem de conteúdos multimédia e de conteú-

dos gerados por utilizadores, hospedagem interactiva 

que permite acesso a bases de dados online, vídeo 

conferências e fóruns incluindo weblogs; provisão de 

software como serviço (SAAS); provisão de software 

não descarregável online relacionado com comércio 

electrónico que permita aos usuários realizar transac-

ções comerciais electrónicas em mercados online atra-

vés de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190126

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : 

 LEONG IP FAI

  Endereço : 氹 18 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190157

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : BLUH ALCHEMY, LLC

  Endereço : 69 Congress Street Greenfield, MA. 

01301 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190158

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : BLUH ALCHEMY, LLC

  Endereço : 69 Congress Street Greenfield, MA. 

01301 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 療

料

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190159

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : BLUH ALCHEMY, LLC

  Endereço : 69 Congress Street Greenfield, MA. 

01301 US

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190198

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Lex Mundi, Ltd.

  Endereço : 2100 West Loop South, Suite 1000, 

Houston, Texas 77027, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de condução de eventos so-

ciais de entretenimento e educacionais, e de confe-

rências e seminários educativos relacionados com a 

prática local e global no ramo do desenvolvimento do 

direito, que permitam aos participantes interagir no 

ramo do intercâmbio profissional de informações so-

bre estes temas; fornecimento de boletins informativos 

online relacionados com a prática e desenvolvimento 

do direito local e global e com a troca de informações 

profissionais relacionadas com o mesmo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190199

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Lex Mundi, Ltd.

  Endereço : 2100 West Loop South, Suite 1000, 

Houston, Texas 77027, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Operação de um sistema informatizado 

de uma associação profissional para o intercâmbio de 

informações relacionadas com a prática internacional 

e desenvolvimento do direito para os seus membros 

(serviços tecnológicos), todos incluídos nesta classe, 

excluindo a prática ou fornecimento de serviços legais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190200

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : Lex Mundi, Ltd.

  Endereço : 2100 West Loop South, Suite 1000, 

Houston, Texas 77027, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Provisão de informação relacionada 

com a prática internacional e do desenvolvimento do 

direito, todos incluídos nesta classe, excluindo a práti-

ca ou fornecimento de serviços legais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190223

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Rooms 3206-3210, 32/F, China Re-

sources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho.
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[210]  N.º : N/190224

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Rooms 3206-3210, 32/F, China Re-

sources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho.

[210]  N.º : N/190225

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Rooms 3206-3210, 32/F, China Re-

sources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho.

[210]  N.º : N/190226

[220]  Data de pedido : 2021/11/16

[730]  Requerente : 

 HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE 

COMPANY LIMITED

  Endereço : Rooms 3206-3210, 32/F, China Re-

sources Building, 26 Harbour Road, Wanchai, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho.

[210]  N.º : N/190287

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de caridade, nomeadamente, 

organizar, desenvolver e manter projectos e iniciativas 

para expandir o acesso a cuidados veterinários para 

populações carentes, fornecimento de cuidados de 

emergência em animais em eventos de desastres, apoio 

a diversidade, inclusão e voluntariado de funcionários, 

combater doenças zoonóticas, e apoiar veterinários 

profissionais; promoção e elevação de consciência pú-

blica sobre questões e iniciativas de sustentabilidade 

ambiental, e encorajar escolhas sustentáveis com res-

peito aos cuidados de saúde e criação de animais e uso 

responsável de antibióticos; fornecimento de um site 

de internet apresentando notícias, informações e arti-

gos nas áreas de sustentabilidade ambiental e práticas 
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de negócios socialmente responsáveis apresentando 

produtos e serviços de cuidados de saúde animal e 

criação de animais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja e branco.

[210]  N.º : N/190288

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Fornecimento de bolsas de estudo para 

estudantes de saúde veterinária; fornecimento de bol-

sas a veterinários profissionais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Laranja e branco.

[210]  N.º : N/190297

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 3606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190298

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 3606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190299

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 3606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190300

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 3606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190301

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

2 3606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190302

[220]  Data de pedido : 2021/11/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 3606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190313

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : The Board of Trustees of The 

Tate Gallery

  Endereço : Millbank, London, SW1P 4RG, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Reino Unido

N.º UK00003648634

[210]  N.º : N/190340

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[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 : Software de computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/18  Jamaica

N.º 83323

[210]  N.º : N/190341

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 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 relacionados com livros, revistas, 

periódicos, boletins informativos, 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 relacionados com compu-

tadores, produtos electrónicos e de entretenimento, 

aparelhos de telecomunicação, telemóveis, dispositivos 

electrónicos digitais portáteis, e outros electrónicos de 

consumo, software informático, e acessórios, perifé-

ricos, peças, e estojos para transportar tais produtos, 

fornecidos através da Internet e outras redes informá-

ticas, electrónicas e de comunicação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/18  Jamaica

N.º 83323
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[210]  N.º : N/190343

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de videoconferência; comuni-

cação por computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/18  Jamaica

N.º 83323

[210]  N.º : N/190344

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; fornecimento de 

um site para o carregamento, armazenamento, par-

tilha, visualização e publicação de imagens, áudio, 

vídeos, boletins informativos online, blogs, podcasts e 

conteúdos multimédia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/18  Jamaica

N.º 83323

[210]  N.º : N/190346

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[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 : Software de computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  Jamaica

N.º 83389

[210]  N.º : N/190347

[220]  Data de pedido : 2021/11/18

[730]  Requerente : I.W.S. Nominee Company Limi-

ted

  Endereço : New Wing, Somerset House, The 

Strand, London WC2R 1LA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos (fabrics); tecidos (woven fa-

bric); matérias têxteis não tecidas; materiais têxteis; 

artigos têxteis à peça; tecidos em algodão; panos de câ-

nhamo; seda [tecidos]; tecidos de lã e mistura de panos 

à base de lã; panos de lã e mistura de tecidos à base 

de lã; roupa para uso doméstico; cortinas em matérias 

têxteis; cobertores de cama (bed blankets); roupa de 

cama; cobertas para cama (bed covers); cobertas para 

cama (bed spreads); tecidos tricotados; forros têxteis; 

fronhas de almofada; cobertas para cama (quilts); co-

berturas de mesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190363

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[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 : 2021/05/21  Estados Unidos 

da América N.º 90/726,622

[210]  N.º : N/190364

[220]  Data de pedido : 2021/11/19
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[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

C D

DVD

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190365

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190366

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190367

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190368

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190369

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190370

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

C D

DVD

3D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190371

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190372

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190373

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190374

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.
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  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190375

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190376

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

C D

DVD

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190377

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190378

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190379

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190380

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190381

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190382

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

C D

C D

DVD

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190383

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2195

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190384

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190385

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190386

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190387

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raff les Place, #34-04, Singapore Land Tower, 

Singapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190399

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 215

2 3 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 3D

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 540C

Pantone 570C

[210]  N.º : N/190401

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos de toi-

lette não medicinais; dentífricos não medicinais; pro-

dutos de perfumaria, óleos essenciais; produtos para 

branquear e outras substâncias para lavar roupa; pre-

parações para limpar, polir, desengordurar e raspar; 

sabonetes não medicinais; cosméticos; loções para os 

cabelos não medicinais; graxa, creme e pez para calça-

do; cera de alfaiate; cera de sapateiro; cera para couro; 

cera depilatória; cera para lavandaria; cera para par-

qué; champôs; estojos de cosmética; preparações depi-

latórias; preparações para remover a maquilhagem; de-

sodorizantes para uso pessoal ou animais [perfumaria]; 

batons [batom]; lápis para uso cosmético; lacas para o 

cabelo; lacas para unhas; produtos para remover lacas; 

toalhetes impregnados com loções cosméticas; panos 

ou toalhetes de limpeza impregnados com detergente; 

loções para depois de barbear; loções para fins cosmé-

ticos; produtos de maquilhagem; cremes para uso cos-

mético; produtos para remoção de nódoas; produtos 

para perfumar a roupa; preparações para o cuidado 

das unhas; preparações para branquear (descolorantes) 

para fins cosméticos; extratos de flores (perfumaria); 

incensos; madeiras aromáticas; decalcomanias decora-

tivas para fins cosméticos; pestanas e unhas postiças; 

pedra-pomes; pot-pourri  aromático; preparações 

cosméticas para fins de emagrecimento; preparações 

para o banho para uso cosmético; preparações para 

ondular o cabelo; detergentes para lavandaria; produ-

tos de toilete; produtos para o cuidado da boca, não 

para fins medicinais; sais de banho, não para fins me-

dicinais; óleos para fins de toilete; protetores solares; 

águas-de-colónia; sabonetes desodorizantes; pó de 

talco para fins de toilete; adesivos para fins cosméti-

cos; gorduras para fins cosméticos; abrasivos; prepa-

rações para barbear; produtos químicos para avivar 

as cores para uso doméstico (lavandaria); cotonetes 

de algodão para fins cosméticos; máscaras de beleza; 

cera para bigodes; produtos para branquear para uso 

doméstico; colorantes para o cabelo; cosméticos para 

as sobrancelhas; giz de limpeza; champôs para animais 

de estimação [preparações higiénicas não medicinais]; 
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cosméticos para animais; cremes cosméticos; pastilhas 

de sabão; sabão para a transpiração dos pés; detergen-

tes outros que não os de uso em operações de fabrica-

ção e ou para fins medicinais, goma para lavandaria 

(amido); leite de limpeza para fins de toilete; lixívias; 

preparações para limpeza a seco; águas perfumadas; 

perfumes; preparações cosméticas para pestanas; 

preparações cosméticas para os cuidados da pele; pós 

para maquilhagem; adesivos para fixação de postiços; 

amaciadores de roupa para uso em lavandaria; colo-

rantes cosméticos; preparações para remoção de cor; 

águas de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190402

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de con-

trolo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo 

de eletricidade; aparelhos para registo, transmissão 

ou reprodução de som ou imagens; suportes de regis-

to magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros 

suportes de gravação digital; distribuidores automáti-

cos e mecânicos para aparelhos de pré-pagos; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de 

tratamento da informação, computadores; software; 

extintores; dispositivos periféricos para computador; 

óculos anti-encandeamento; lunetas (pince-nez); len-

tes óticas; correntes para lunetas (pince-nez); lentes 

de contato; cordões para lunetas (cordões pince-nez); 

óculos (ótica); vidros para óculos; estojos para óculos; 

armações de óculos e lentes (pince-nez); óculos de sol; 

estojos para óculos (estojos para pince-nez) e para len-

tes de contato; calçado para proteção contra acidentes, 

radiações e incêndios; coletes à prova de balas; coletes 

salva-vidas; vestuário e roupa para proteção contra 

acidentes, radiação e fogo; luvas de mergulho; luvas 

para proteção contra acidentes; fatos de mergulho; 

cartões magnéticos codificados; vestuário de prote-

ção para aviadores; agendas eletrónicas; aparelhos de 

telefone; balanças (aparelhos de pesagem); bússolas; 

máquinas registadoras; capacetes de proteção; teles-

cópios; cronógrafos (aparelhos para registo do tempo); 

colheres de medida; pedómetros; discos óticos com-

pactos; espelhos (ótica); binóculos (ótica); indicadores 

de temperatura; software de jogos de computador; 

leitores de cassetes; leitores de código de barras; lan-

ternas de sinalização, mágicas e óticas; lupas (ótica); 

dictafones; mecanismos para aparelhos operados por 

contadores; pesos; baterias elétricas, galvanizadas e 

solares; programas para computador gravados; tradu-

tores de bolso eletrónicos; transístores (eletrónicos); 

termómetros, não para fins medicinais, aparelhos de 

intercomunicação; cassetes de vídeo; desenhos anima-

dos; radiotelefones portáteis ( walkie-talkies ); pu-

blicações eletrónicas (descarregáveis eletronicamente); 

ampulhetas ( egg timers ); alarmes acústicos (som); 

aparelhos de aviso anti-roubo; alarmes contra incên-

dios; almofadas para rato; altifalantes; amplificadores; 

antenas; viseiras anti encadeamento; auscultadores 

(para música); máquinas de atendimento de chamadas; 

detetores de moedas falsas; protetores de dentes; má-

quinas para contar e separar dinheiro; aparelhos para 

medição da espessura de couros e peles; etiquetas ele-

trónicas para produtos; óculos para desporto; ímanes; 

apontadores eletrónicos com emissão de luz; telefones 

portáteis; aparelhos de aumento (fotografia); aparelhos 

e instrumentos para astronomia; válvulas termiónicas 

(rádio); máquinas automáticas de música operadas 

com moedas; balanças; jangadas salva-vidas; grava-

dores de banda magnética; cassetes de limpeza (gra-

vação); cassetes de vídeo; fitas magnéticas; aparelhos 

desmagnetizadores para fitas magnéticas; barómetros; 

distribuidores de bilhetes; termóstatos; câmaras foto-

gráficas; câmaras cinematográficas; camcorders  

câmaras de vídeo; cartuchos de jogos de vídeo; codifi-

cadores magnéticos; contador de rotações; projetores 

de slides ; dinamómetros; discos refletores para uso 

pessoal, na prevenção de acidentes de tráfego; marca-

dores de bainhas para a roupa; dosímetros; coberturas 

para tomadas elétricas; conjuntos de radiotelefonia; 

scanners  (equipamento para tratamento de dados) 

(informática);  flash bulbs  (fotografia); fotocopia-

doras; hologramas; leitores de discos compactos; sinais 

luminosos; tubos luminosos (publicidade); magne-

toscópios; megafones; memórias para computadores; 

microfones; microprocessadores; modems ; apare-
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lhos usados na natação para respirar debaixo de água; 

objetivas (ótica); ozonizadores; ecrãs de projeção; 

interruptores elétricos; apitos para cães; botões para 

campainhas; rádios; recetores de áudio e recetores de 

vídeo; descansos de pulso para uso com computadores; 

balanças de alavanca (balança romana); aparelhos de 

televisão; gira-discos; processadores de texto; telefones 

de vídeo; estojos e capas para computadores portáteis, 

telemóveis, smartphones ; leitores de livros digitais 

e outros dispositivos ou eletrónicos; telefones inteli-

gentes; relógios inteligentes; fios magnéticos; aparelhos 

de radiologia para uso industrial; reprodutores de som 

portáteis; dispositivos de uso corporal para registo de 

atividade física.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190403

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, e pro-

dutos nestas matérias e não incluídos noutras classes; 

peles de animais; malas de viagem e malas de mão; 

chapéus de chuva e chapéus de sol; bengalas; chicotes 

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

para alpinistas, campistas e para a praia; armações 

para sacos de mão; varetas para chapéus de chuva ou 

chapéus de sol; bastões (bordões) de alpinistas; sacos 

de desporto; sacos de rede para compras; sacos de 

viagem; sacos de couro para embalagem; sacos; bolsas 

de mão; sacos de toilette para viagem e estojos para 

chaves (marroquinaria); maletas para documentos; 

porta-moedas, não de metal precioso; caixas de cou-

ro para chapéus; sacolas de couro (sling bags ) para 

transportar crianças; sacos para compras com rodas; 

caixas ou estojos de couro ou de cartão couro; caixas 

de fibra vulcanizada; porta-cartões (carteira); carteiras 

de bolso; pastas para estudantes; estojos para artigos 

de toilete; cordões de couro; bainhas de chapéus-de-

-chuva; coberturas de selas para cavalos; mochilas; 

mochilas para campismo; rédeas para cavalos; fios de 

couro; pegas de malas; punhos de bengalas e chapéus-

-de-chuva; chicotes; cobertores para cavalos; cober-

turas de couro para móveis; argolas de chapéus-de-

-sol; viseiras (arreios); arreios para animais; acessórios 

para arreios; assentos de bengalas; shoulder belts  

(correias), de couro; sacos de couro para ferramentas 

(vazios); açaimes; freios (arreios); cabrestos; cartão de 

couro; faixas de couro; baús (malas) de viagem; sacos 

para compras; correias; correias para arreios; tiras de 

couro (selaria); correias para patins; remates de cou-

ro para mobiliário; tiras de couro; couros (partes de 

peliças); peles curtidas; chicotes; coberturas de peles; 

couros para estribos; partes de borracha para estribos; 

freios (arreios); guias (rédeas); malas; fustão (imitação 

de couro); camurça, outra que não para fins de limpe-

za; molesquine ou moleskin (imitação de couro); ca-

murça, outra que não para fins de limpeza; cevadeiras 

(sacos para comida); invólucros, de couro, para molas; 

joelheiras para cavalos; selas de montar para cavalos; 

cintas para selas (correias); correias (arreios); válvulas 

de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190404

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(à exceção dos pincéis); materiais para o fabrico de 

escovas; materiais de limpeza; limalha de ferro; vidro 

em bruto ou semitrabalhado (à exceção do vidro de 

construção); vidraria, porcelana e faiança não compre-

endidas noutras classes; abridores de garrafas; galhe-

teiros de azeite; agitadores de cocktail; apagador de 

velas; aparelhos para a remoção de maquilhagem não 

elétricos; açucareiros; bandejas; banheiras para bebés 

(portáteis); panos de limpar pratos; bolas de cristal; 

bolas para o chá; bomboneiras; garrafas; pincéis de 

barba; cerâmica; cafeteiras; caixas de cristal; caixas 

de metal para a distribuição de guardanapos de papel; 

caixas para bolachas; caixas para lanches; caixas para 

chá; aquecedores de biberões não elétricos; calçadei-
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ras; candelabros; taças para degustar vinhos; mata 

moscas; centros de mesa; escovas para o calçado; ces-

tas; peneiras; cabides de calças; baldes para conservar 

o gelo; prensas de gravatas; estojos para pentes; capas 

de tábuas de engomar; luvas de jardinagem; luvas para 

uso doméstico; luvas para polir; formas para o calçado 

(formas); cofres não metálicos; saboneteiras; jarras; 

gaiolas para pássaros; manteigueiras; estojos de touca-

dor; obras de arte em porcelana, barro ou em cristal; 

paliteiros; batedores de tapetes; caixa de pão; panos e 

trapos para limpar o pó; pimenteiros; molas e estendais 

para secar a roupa; pratos; espanadores de pó; estojo 

de pó-de-arroz; suportes de pincéis de barba; suportes 

para esponjas; suportes para rolos de papel higiénico; 

prensas para calças; pulverizadores e vaporizadores de 

perfume; raladores; bandejas para recolher migalhas; 

bases para garrafas; bases para pratos; descalçadeiras; 

saleiros; estendais de roupa (para a secagem); serviços 

de café e chá; argolas de guardanapos; tábuas de lavar 

a roupa; tábuas de engomar; placas para o pão; placas 

de trinchar; copos; esticadores de camisas; esticado-

res para o calçado; bules de chá; vasos; utensílios de 

toucador; louça; copos; galheteiros de vinagre; termos 

para alimentos e para bebidas; escovas de dentes; es-

covas de dentes elétricas; fio dental; espremedores de 

frutas que não sejam elétricos e para uso doméstico; 

argolas para guardanapos; bandeja para garrafas de 

licores; utensílios para casa; caixas de ovos; estojos de 

pó-de-arroz; saladeiras; serviços de chá; toalheiros; pi-

res; terrinas para sopa; caixas pequenas para guardar 

objetos; copos para jogar aos dados; candeeiros; can-

delabros (castiçais); serviços de café; taças de brinde 

(taças grandes); cestas para uso doméstico; bandejas 

para uso doméstico; cântaros; filtros de chá; frascos; 

pratos descartáveis; barras e argolas para suporte de 

toalhas; suportes para papel higiénico; aquários do-

mésticos; tampas para aquários domésticos; terrários 

domésticos; vasos; recipientes para flores; jarros para 

suporte de velas; abafadores para bules de chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190405

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis não inclu-

ídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa; 

roupa de banho (exceto vestuário); toalhetes têxteis 

para remover maquilhagem; etiquetas (tecido); forros 

(têxteis); luvas de toilete; tapeçarias murais em maté-

rias têxteis; lenços de bolso em matérias têxteis; cor-

tinas em matérias têxteis ou plásticas; roupa de casa; 

toalhas em matérias têxteis; mantas de viagem (manta 

para o colo); cortinas de rede; suportes de cortinas em 

matérias têxteis; estandartes e bandeiras (não de pa-

pel); edredões (colchas de penugem); coberturas soltas 

para móveis; coberturas para almofadas; coberturas 

para colchões; fronhas; mosquiteiros; panos limpa-

-vidros; panos verde de bilhar; coberturas de mesa 

(não de papel); tecidos com motivos desenhados para 

bordados; tecidos para estofos; toalhas para o rosto em 

matérias têxteis; sacos cama (lençóis); tecidos de algo-

dão; pano grosso (serapilheira); tecidos com motivos 

desenhados para bordados; brocados; forros em tecido 

para calçado; tecidos para calçado; colchas (coberturas 

de camas); cobertores para cama; linhagem (tecido); 

zefir (tecido); toalhas de centro de mesa; cheviots (te-

cidos); panos para colchões (coberturas de colchões); 

cortinas para chuveiros em matérias têxteis ou plás-

ticas; crepe (tecido); crespão; coberturas de cama; 

damasco; tecidos elásticos entrançados (elastic woven 

material); oleados (para uso como toalhas de mesa); 

tecido gomado outro que não para papelaria; tecido de 

esparto; tecido para cordões de veludo; feltro; flanela 

(tecido); coberturas ajustáveis para tampas de sanitas 

(tecido); gaze (tecido); malhas (tecido); panos de lã e 

tecidos de lã; tecido para lingerie ; panos de linho; 

individuais (place mats) de matérias têxteis; toalhas 

de mesa (não de papel); coberturas para impressoras 

de matérias têxteis; marabutos (tecido); tecidos para 

estofos; tecido de imitação de pele de animais; tecidos 

tricotados; panos para queijo; tecido de rami; tecido 

de seda artificial; seda (pano); tafetá (pano); tecidos 

de fibra de vidro para uso têxtil; tecidos adesivos com 

aplicação a quente; linho em losangos; veludo; tule.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190406

[220]  Data de pedido : 2021/11/19
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[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos 

de banho (fatos de banho); toucas e sandálias para o 

banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); len-

ços do pescoço; calçado para desporto e calçado para 

a praia; capuzes (vestuário); xales; cintos (vestuário); 

cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmi-

cos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); 

estolas (peles); lenços de cabeça e pescoço; gorros; 

bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas 

(roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senho-

ra; meias; cachecóis; peles (vestuário); pijamas; solas 

para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; 

enxovais de recém-nascido (vestuário); clavinas capas 

(vestuário); camisetas desportivas; luvas; tapa-orelhas 

(vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); almofadas 

absorventes para axilas; roupas de praia; robes [cama]; 

bolsos para vestuário; suspensórios para meias; sus-

pensórios; combinações (roupa interior); collants; 

meia-calça (meia-calça ou leotards completos); aven-

tais (vestuário); fatos de fantasia; uniformes; bonés 

com pala (chapelaria); tamancos; bonés com folhos; 

casacos; sapatos ou sandálias de esparto; antiderrapan-

tes para calçado; chinelos de banho; barretes (bonés); 

blusas; casaquinhos justas (roupa interior); boinas; al-

mofadas para os pés, não aquecidas eletricamente; ata-

cadores para botas; botas; canos de bota; pitões para 

chuteiras; botins; acessórios de metal para calçado; bi-

queiras para calçado; viras para calçado; cuecas; cami-

sas; encaixes de camisas; peitilhos de camisetas; cami-

setas;  t-shirts ; camisolas; coletes; jaquetas; coletes 

para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior); 

vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos 

falsos; vestuário de couro; vestuário de imitação de 

couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; 

calças; forros já confecionados (partes de vestuário); 

sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); sapatos 

para ginástica; malhas jerseys ) (vestuário); pulôveres; 

sweaters ; librés, mangas (vestuário); gáspeas para 

calçado; lenços de bolso (vestuário); parkas; pelerines; 

peliças;  leggings ; calças; artigos de malha; vestuá-

rio para ginástica; roupa interior; sandálias;  saris ; 

ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; tiras para 

polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); sapatilhas 

(pantufas); sapatos; sapatos para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190407

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

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

tões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores arti-

ficiais; lantejoulas (guarnecimentos para vestuário); 

pregadeiras para alfinetes; ornamentos para sapatos e 

chapéus (não de metal precioso); artigos de retrosaria, 

exceto fio; fitas para o cabelo; braçadeiras; trelas para 

guiar crianças; broches (acessórios de vestuário); cai-

xas de costura; molas para cintos; atacadores para sa-

patos; coroas de flores artificiais; emblemas inovadores 

ornamentais (botões); dedais para costura; laços para 

o cabelo; estojos de agulhas, não de metal precioso; 

fivelas (acessórios de vestuário); fivelas para sapatos; 

chumaços para vestuário; alfinetes para o cabelo; em-

blemas para vestir, não de metal precioso; lantejoulas 

(guarnecimentos para vestuário); números ou letras 

para marcar linho; alfinetes de cabelo; barrinhas (gan-

chos para o cabelo); passamanaria; penas de pássaros 

(acessórios de vestuário); tapetes (pompons); fechos 

de correr; números para corredores; remendos adesi-

vos por ação do calor para decoração de artigos têxteis 

(artigos de retrosaria); colchetes para tapetes; fechos 

de mola; penas de avestruz (acessórios de vestuário); 

espartilhos com barbas de baleia; barbas de baleia 

para espartilhos; fitas de condecoração; cordões para 

remate, para vestuário; borlas (artigos de retrosaria); 

braçadeiras para segurar as mangas; ornamentos para 

o cabelo; cabelo falso; redes para o cabelo; ilhós para 

sapatos; cordões de veludo (passamanaria); folhos 

(rendas); molas para calças de ciclistas; fechos para 

vestuário; fitas de fecho autocolantes (retrosaria); fitas 

elásticas; fitas para cabeçalhos de cortinas; cordões 

para vestuário; varetas para colarinhos; bainhas falsas 

(bainhas postiças); rosetas (passamanaria); festões 
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(bordados); franjas; frutas artificiais; tranças; toucas 

para coloração do cabelo; grinaldas artificiais; bolas 

para passajar (cerziduras); guimperie  (passamana-

ria) guarnecimentos para vestuário; tranças de cabelo; 

perucas; bordados com prata; presilhas para vestuário; 

remates (orlas, galões) para vestuário; rosetas (passa-

manaria); fechos para sacos, fechos de correr para sa-

cos; suspensórios (confeção), fivelas para suspensórios; 

fechos para ligas; folhos de vestidos; tranças; tapetes: 

colchetes para o calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190408

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e 

outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias 

murais não em matérias têxteis; pequenos tapetes para 

o banho, tapetes de ioga, papel para revestir paredes, 

papel de parede, produtos para revestir soalhos, re-

forços para colocar sob as carpetes, revestimentos de 

soalhos; turfa artificial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190409

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : I N DUST R I A DE DISEÑO 

TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.)

  Endereço : Avenida de la Diputación, Edifício 

Inditex, Arteixo (A Coruña), Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos; artigos de ginástica 

e desporto não compreendidos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; equipamento para pescas; 

canas de pescar; mascaras de Carnaval e de teatro, 

casas de bonecas; cintos de segurança para alpinistas; 

artigos para festas, danças, ( party favours ); luvas 

para jogos; luvas de basebol; luvas de boxe; luvas de 

esgrima; luvas de golfe; marionetas; jogos automáti-

cos sem ser os concebidos para serem acionados com 

moedas nem os que são utilizados somente com rece-

tores de televisão; aparelhos para exercícios corporais 

(musculação); árvores de Natal de matérias sintéti-

cas; câmaras-de-ar para bolas de jogar; cotoveleiras 

e joelheiras (artigos de desporto); papagaios; guizos 

[brinquedos]; caleidoscópios; cavalos-de-baloiço; jogos 

de construção; máquinas de jogos automáticos pré-

-pagamento; jogos de cartas; ursos de peluche; bone-

cas; vestuário para bonecas; pistolas de ar [brinquedos]; 

jogos de xadrez; nadadeiras para nadar; jogos de anel; 

suportes para árvores de Natal; implementas para tiro 

de arco; piadas práticas ( practical jokes ) [novida-

des]; balões de brincar; bolas para jogos; biberões para 

bonecas; blocos de construção [brinquedos]; pranchas 

de body boards ; jogo da laranjinha [jogos]; bicicle-

tas estacionárias de exercício; sacos de golfe, com ou 

sem rodas; camas para bonecas; berlindes para jogos; 

redes para borboletas; baloiços; copos para dados; 

jogo de damas [jogos]; tabuleiros para jogos de damas; 

dardos; discos para desportos; discos voadores [brin-

quedos]; dominós; fichas [disco] para jogos; esquis; sa-

cos especialmente desenhados para esquis e pranchas 

de surf; mesas para futebol interior; aparelhos para gi-

nástica; jogos de ferradura; bastões para hóquei; bolas 

de sabão [brinquedos]; jogos de tabuleiro; brinquedos 

para animais domésticos; modelos de veículos a escala; 

skateboards ; mobiles [brinquedos]; paintballs  

[munição para revolveres de paintball ] [aparelho 

de desporto]; tacos de golfe; jogos da laranjinha; mesas 

de bilhar; botas de patinagem com junção de patins; 

patins em linha; patins para o gelo; patins; scooters  

[brinquedos]; brinquedos de peluche; piões [brin-

quedos]; pinatas ; piscinas [artigos de brinquedo]; 

punching bags ; puzzles; aparelhos para truques 

( conjuring apparatus ); raquetes para jogos; jogos de 

sala; pranchas de surf; pranchas de vela; tabuleiros de 

xadrez; fisgas [artigos de desporto]; escorregas [brin-

quedos]; pranchas de salto [artigos de desporto]; trenós 

[artigos de desporto]; veículos de brinquedos; veículos 

telecomandados de brinquedo; volantes ( shuttleco-

cks ).

[540]  Marca : 



2202    5   2022  2  4 

[210]  N.º : N/190422

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/28  Jamaica

N.º 83400

[210]  N.º : N/190423

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 栄

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

Tecmo Games)

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

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas informáticos para apare-

lhos de jogos de vídeo para uso doméstico; programas 

informáticos descarregáveis para aparelhos de jogos 

de vídeo para uso doméstico; circuitos electrónicos 

e CD-ROMs nos quais são gravados programas para 

aparelhos de jogos portáteis com ecrãs de cristal líqui-

do; programas para aparelhos de jogos portáteis com 

ecrãs de cristal líquido; programas de computador e 

programas de jogos de vídeo; discos acústicos; fichei-

ros de música descarregáveis; discos de vídeo digital, 

pré-gravados; ficheiros de imagens descarregáveis; 

programas de jogo para máquinas de jogos de vídeo de 

salões de jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190424

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : 栄

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

Tecmo Games)

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

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

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

de computador online; fornecimento de software de 

aplicações de jogos de computador não descarregáveis 

para telemóveis; fornecimento de jogos de vídeo e jo-

gos de computador online acessíveis em websites de 

redes sociais; fornecimento de jogos de vídeo e jogos 

de computador online para telemóveis inteligentes e 

telemóveis; provisão de informação relacionada com 

jogos de vídeo e jogos de computador online; serviços 

de organização, arranjo e condução de eventos relacio-

nados com jogos de vídeo e jogos de vídeo e de compu-

tador online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190425

[220]  Data de pedido : 2021/11/19

[730]  Requerente : HI LIMITED PARTNERSHIP

  Endereço : 1815 The Exchange, Atlanta, Georgia 

30339, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de catering; serviços de res-

taurantes; serviços de restaurantes com comidas para 

fora.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/735,963

[210]  N.º : N/190509

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Heinz Wattie’s Limited

  Endereço : 513 King Street North, Hastings 4122, 

New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

bebidas para animais de estimação; alimentos para 

animais; alimentos para cães; biscoitos para cães; gulo-

seimas comestíveis para cães; guloseimas comestíveis 

para animais.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190510

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Heinz Wattie’s Limited

  Endereço : 513 King Street North, Hastings 4122, 

New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

bebidas para animais de estimação; alimentos para 

animais; alimentos para cães; biscoitos para cães; gulo-

seimas comestíveis para cães; guloseimas comestíveis 

para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190511

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Heinz Wattie’s Limited

  Endereço : 513 King Street North, Hastings 4122, 

New Zealand

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos para animais de estimação; 

bebidas para animais de estimação; alimentos para 

animais; alimentos para cães; biscoitos para cães; gulo-

seimas comestíveis para cães; guloseimas comestíveis 

para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190536

[220]  Data de pedido : 2021/11/22

[730]  Requerente : Kabushiki Kaisha Niizawa Zyou-

zouten (Niizawa Sake Brewery Co., Ltd.)

  Endereço : Kitamachi 63, Sanbongi Osaki-City 

Miyagi-Pref, 989-6329, Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Licores japoneses; saquê.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores vermelho e preto, 

tal como representados na figura.

[210]  N.º : N/190570

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 67-71 2

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190571

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 67-71 2

F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/190573

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190574

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190586

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 Foshan Shunde yuzhongxing Food Co., Ltd

  Endereço : 8

 No. 8, Daliang Kaifa Road, Shunde District, Foshan 

City, Guangdong province, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190587

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 Foshan Shunde yuzhongxing Food Co., Ltd

  Endereço : 8

 No. 8, Daliang Kaifa Road, Shunde District, Foshan 

City, Guangdong province, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190599

[220]  Data de pedido : 2021/11/23

[730]  Requerente : 

 Guangxi Wuzhou Double Coins Industrial Co.,Ltd.

  Endereço : 1

 NO.1 Industrial Avenue, Industrial Park, Wuzhou, 

Guangxi, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190619

[220]  Data de pedido : 2021/11/24



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2205

[730]  Requerente : 

  Endereço : 174

13 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190620

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190621

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 175 16

E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190642

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Aurelio Franco Lewis

  Endereço : 36A I

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190645

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático e ferramentas 

para desenvolvimento de software informático para 

controlar e melhora a qualidade do áudio em grava-

ções de sons e música; software informático e ferra-

mentas para desenvolvimento de software informático 

para processar ficheiros de música digital; software in-

formático para uso na digitalização, autoria, descarre-

gamento, transmissão, recepção, edição, leitura, arma-

zenamento, e codificação de ficheiros áudio; software 

informático que permita aos usuários programar e 

distribuir ficheiros de áudio através de redes de comu-

nicação; gravações de áudio apresentando música e es-

pectáculos artísticos; equipamento de processamento 
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de áudio, nomeadamente limitadores e compressores; 

software informático para processamento de dados 

computorizados, armazenamento de dados, gestão de 

ficheiros e gestão de base de dados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/19  Jamaica

N.º 84,114

[210]  N.º : N/190647

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : GIRA Giersiepen GmbH & Co. 

KG

  Endereço : Dahlienstraße 12, 42477 Radevormwald, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Materiais de instalações eléctricas (in-

cluídos nesta classe), em particular interruptores elé-

tricos, disjuntores, terminais de ligação, reguladores 

de intensidade da luz, tomadas eléctricas, fichas eléc-

tricas, terminais de ligação, acoplamentos elétricos, 

tomadas de corrente elétrica, caixas de derivação elé-

tricas, caixas de junção [eletricidade] (junction boxes), 

caixas de junção [eletricidade] (connection boxes), 

blocos de distribuição de energia elétrica; armações, 

painéis elétricos de comutação, coberturas, botões de 

campainhas, rockers elétricos (aparelhos eléctricos), 

tomadas incorporadas, placas eléctricas intermediá-

rias, caixas para aparelhos eléctricos, todos os artigos 

acima ditos sendo matérias de instalações eléctricas; 

cabos eléctricos; fios eléctricos; condutores de fibra 

óptica, sistemas de cabos condutores de fibra óptica; 

condutas elétricas; calhas elétricas (ou carris elétri-

cos); campainhas [aparelhos de alerta], instalações 

para campainhas e peças para os mesmos (incluídos 

nesta classe); instrumentos e aparelhos ópticos, de me-

dida, de sinalização, de detecção e de controlo; dispo-

sitivos, aparelhos e instrumentos electromangnéticos 

e electrónicos (incluídos nesta classe) para comutação, 

regulação, medição, controlo e monitorização; disposi-

tivos de alarme; instalações de alarme; instalações de 

sinalização; monitores eléctricos e módulos de moni-

torização da tensão; sensores e detectores de som, mo-

vimento, toque, quebra de vidro, luz, raio solar, vento, 

humidade, fumo, temperatura, gás, e fluidos; sistemas 

de vídeo, consistindo de câmaras de vídeo, aparelhos 

de gravação de vídeo, aparelhos sem fios ou com ca-

bos para transmissão de sinais vídeo, aparelhos para 

armazenar sinais de vídeo; sistemas electrónicos e 

electrotécnicos de fecho, nomeadamente aparelhos de 

controlo de acesso de autorização de acesso, mecanis-

mos de bloqueio, em particular para portas de casas e 

portas de apartamentos; termóstatos; aparelhos regu-

ladores de temperatura nos quartos; termómetros (para 

fins não médicos); dispositivos e sistemas de instalação 

eletrotécnica, eléctrica e electrónica de barramento 

que consistem nos seguintes dispositivos: sensores, 

actuadores, entradas binárias, acopladores de linha, 

acopladores de área e aparelhos de fornecimento de 

energia; componentes electrotécnicos e electrónicos 

(nesta classe), interfaces de barramento, fusíveis, relés, 

contactos eléctricos, contactos magnéticos; transmis-

sores de sinais de luz; filtros de redes eléctricas; apare-

lhos para gravação, transmissão, reprodução, armaze-

namento, encriptação, descodificação (ou decifragem) 

ou para processamento de sons, imagens e dados; 

aparelhos de exibição (ecrãs); microfones; auriculares; 

dispositivos e sistemas de intercomunicação de portas 

e de vídeo; suportes de dados magnéticos; programas 

de computadores (gravados); software informático 

(gravado); aplicações de telemóveis; aparelhos de pro-

cessamento de dados; computadores; interface para 

computadores; sistemas/estações sendo aparelhos de 

comunicação para portas de edifícios para controlo de 

acesso e autorização de acesso, sistemas de automação 

de edifícios, sistemas de videovigilância; painéis elec-

trónicos indicadores de funções sendo aparelhos de 

comunicação para edifícios para controlo de acesso e 

autorização de acesso, sistemas de automação de edi-

fícios (incluídos nesta classe); painéis electrónicos in-

dicadores de funções sendo estações de carregamento 

de veículos eléctricos; sinais luminosos; painéis solares 

para geração de electricidade; baterias solares, painéis 

solares e sistemas consistindo pelos mesmos para gera-

ção de electricidade; publicações electrónicas, descar-

regáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190653

[220]  Data de pedido : 2021/11/24

[730]  Requerente : Concept Creations Limited
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  Endereço : 25/F, 128 Wellington Street, Central, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

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

mentos e bebidas; serviços de bar; serviços de cafés, 

cafeterias, cantinas, restaurantes, restaurantes de self-

-service, snack-bars, bares de vinhos, pub; fornecimen-

to de comidas e bebidas; serviços de banquetes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado.

[210]  N.º : N/190656

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190657

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190658

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190659

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190660

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190661

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190662

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190663

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/190664

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190665

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190666

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190667

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190668

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190669

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : 

 WÜRTH INTERNATIONAL AG

  Endereço : 1

7000

 Aspermontstrasse 1 7000 Chur Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190682

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 avenue de Ségur 75007 Paris Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chocolate e produtos de chocolate 

nomeadamente confeitaria de chocolate, bombons de 

chocolate, barras de chocolate; pastelaria; confeitaria.

[540]  Marca : 

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

lha, branca e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/190710

[220]  Data de pedido : 2021/11/25

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Animais vivos; frutas e legumes fres-

cos; sementes; plantas naturais; alimentos para ani-

mais; malte; alimentos para animais de estimação; 

blocos de sal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190715

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : ADP, Inc.

  Endereço : One ADP Boulevard, Roseland, New 

Jersey 07068 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de recursos humanos; proces-

samento, preparação e administração de folhas de 

pagamento; preenchimento e comunicação de retenção 

de impostos; manutenção de registos de horários e 

assiduidade de empregados; locação de funcionários; 

fornecimento de serviços eletrónicos de elaboração 

de declarações fiscais sobre o rendimento; serviços 

de contratação externa ( outsourcing ) nos domí-

nios dos recursos humanos, gestão do capital humano 

(HCM), do recrutamento e da contratação de pessoal; 

consultoria de recrutamento e fornecimento de pes-

soal; serviços de recrutamento de pessoal; serviços 

de registo de tempo para terceiros; fornecimento de 

serviços de processamento, gestão e de manutenção de 

registos de dados para empresas e empregadores nos 

domínios da gestão empresarial, dados de emprego, 

estatísticas de emprego e folhas de pagamento e servi-

ços de manutenção de dados relativos a registos finan-

ceiros a empresas e empregadores; fornecimento de 

serviços de colocação de emprego em linha, nomeada-

mente, correspondência de currículos e potenciais em-

pregadores através de uma rede informática mundial; 

agências de emprego; serviços de contratação, recru-

tamento, colocação, fornecimento de pessoal e redes 

de carreiras; testes para determinar competências em 

matéria de emprego; manutenção de registos financei-

ros para fins de acréscimo de pensões e pagamento de 

pensões e para fins de conformidade regulatória; reali-

zação de inquéritos a trabalhadores para terceiros com 

o objetivo de melhorar o desempenho e a moral dos 

trabalhadores; administração comercial de planos de 

benefícios para trabalhadores relacionados com servi-

ços jurídicos; administração comercial de sinistros no 

domínio de compensações no desemprego; manuten-

ção de registos financeiros para fins de conformidade 

regulatória; fornecimento de um sítio web contendo 

informações para mediadores e consultores de benefí-



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2211

cios para funcionários, no domínio do processamento 

de folhas de vencimento, preenchimento e comuni-

cação de retenção de impostos, gestão de recursos 

humanos, gestão empresarial, manutenção de registos 

de horários e assiduidade de empregados para fins de 

processamento de folhas de vencimento, manutenção 

de registos de pensões para administração de fundos, 

recrutamento e contratação externa de funcionários; 

consultoria de gestão de negócios; serviços de gestão 

de negócios; serviços de assessoria e consultoria de 

negócios comerciais relacionados com o cumprimento 

das disposições legais, industriais ou de boas práticas; 

serviços de gestão de bases de dados informatizados; 

serviços de informações estatísticas para fins comer-

ciais; serviços de consultoria de negócios prestados a 

empresas e empregadores; investigações de negócios; 

realização de pesquisas de negócios; pesquisa de negó-

cios; auditoria de negócios; serviços de processamento 

de dados; prestador de serviços externos na área de 

análise de negócios; fornecimento de serviços de in-

teligência para negócios; planeamento de sucessão de 

negócios; assessoria em organização empresarial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/845,960

[210]  N.º : N/190716

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : ADP, Inc.

  Endereço : One ADP Boulevard, Roseland, New 

Jersey 07068 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de uso temporário de 

software de computador em linha não descarregável 

para funcionários e serviços relacionados a pessoal, 

nomeadamente, gestão de recursos humanos, gestão 

de capital humano (HCM), processamento, prepara-

ção e administração de folhas de pagamento, adminis-

tração de planos de pensões de reforma e benefícios 

para funcionários, gestão de indemnização por desem-

prego, preparação e cálculo de impostos sobre venci-

mentos, monitoração do cumprimento das regulamen-

tações fiscais, processamento eletrónico de folhas de 

pagamento, preenchimento e relatórios de impostos, 

manutenção de registos de horários e assiduidade de 

empregados, horários de trabalho de funcionários e 

gestão de faltas, locação de funcionários, registo e 

acompanhamento de gestão do desempenho de funcio-

nários; fornecimento de uso temporário de software 

em linha não descarregável para uso na gestão de capi-

tal humano (HCM), nomeadamente, para fornecer aos 

empregadores uma interface compatível entre software 

para processamento de folhas de pagamento, recursos 

humanos e software de sistemas financeiros e software 

para gestão financeira e gestão de recursos humanos; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em linha no domínio da contabilidade 

para preparação e processamento das folhas de paga-

mento para os empregadores relativamente aos funcio-

nários; fornecimento de um sistema baseado na Web 

e um portal em linha com software não descarregável 

para corretores e consultores de benefícios dos funcio-

nários para uso na administração de benefícios desses 

funcionários, manutenção de registos de pensões e ges-

tão de indemnização por desemprego; fornecimento de 

acesso temporário a software em linha não descarre-

gável no domínio da contabilidade para impressão de 

documentos de folhas de pagamento, nomeadamente 

relatórios, cheques e formulários fiscais; fornecimento 

de uso temporário de software não descarregável para 

funcionários e serviços relacionados a pessoal, nome-

adamente, impressão de relatórios de folhas de paga-

mento, cheques e formulários fiscais, administração 

de benefícios de funcionários, gestão de documentos 

de recursos humanos, fornecimento de formação nas 

áreas de risco e segurança para funcionários, forne-

cimento de informações sobre aconselhamento de 

funcionários e programas de apoio, administração de 

fundos de pensão e reforma de funcionários e contas 

de gastos flexíveis de funcionários, administração de 

pedidos de indemnização e pagamentos de funcioná-

rios, processamento e armazenamento de documentos 

de recrutamento de funcionários, realização de tria-

gem do histórico de pré-emprego, agendamento de 

compromissos, fornecimento de informações para as-

similação de novos funcionários, gestão de registos de 

funcionários, gestão de bases de dados relativos a com-

pensações, fornecimento de informações sobre forma-

ção de funcionários e desenvolvimento profissional e 

planeamento de sucessão; fornecimento de um sítio 

web contendo tecnologia que permite a mediadores e 

consultores de benefícios para funcionários visualiza-

rem vídeos em linha nas áreas da administração de be-

nefícios, processamento de folhas de pagamento, pre-

enchimento e comunicação de retenção de impostos, 
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gestão de recursos humanos, gestão de capital humano 

(HCM), gestão de negócios, manutenção de registos 

de horários e assiduidade de empregados, manutenção 

de registos de pensões, recrutamento de funcionários 

verificação de antecedentes pré-emprego, contrata-

ção externa ( outsourcing ), serviços de gestão de 

reforma da saúde e de compensação por desemprego; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações, es-

pecificamente alojamento, gestão, desenvolvimento 

e manutenção de aplicações de software de terceiros 

no domínio do emprego, para permitir a funcionários 

que executam as suas funções fora das instalações da 

empresa apresentarem dados sobre tempo de serviço e 

trabalho aos empregadores, através de comunicações 

sem fios e da distribuição sem fios de conteúdos a com-

putadores portáteis e dispositivos eletrónicos móveis; 

serviços de apoio à tecnologia informática, nomeada-

mente, serviços de help desk ; implementação de 

tecnologias informáticas para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/845,960

[210]  N.º : N/190717

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : ADP, Inc.

  Endereço : One ADP Boulevard, Roseland, New 

Jersey 07068 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de recursos humanos; proces-

samento, preparação e administração de folhas de 

pagamento; preenchimento e comunicação de retenção 

de impostos; manutenção de registos de horários e 

assiduidade de empregados; locação de funcionários; 

fornecimento de serviços eletrónicos de elaboração 

de declarações fiscais sobre o rendimento; serviços 

de contratação externa ( outsourcing ) nos domí-

nios dos recursos humanos, gestão do capital humano 

(HCM), do recrutamento e da contratação de pessoal; 

consultoria de recrutamento e fornecimento de pes-

soal; serviços de recrutamento de pessoal; serviços 

de registo de tempo para terceiros; fornecimento de 

serviços de processamento, gestão e de manutenção de 

registos de dados para empresas e empregadores nos 

domínios da gestão empresarial, dados de emprego, 

estatísticas de emprego e folhas de pagamento e servi-

ços de manutenção de dados relativos a registos finan-

ceiros a empresas e empregadores; fornecimento de 

serviços de colocação de emprego em linha, nomeada-

mente, correspondência de currículos e potenciais em-

pregadores através de uma rede informática mundial; 

agências de emprego; serviços de contratação, recru-

tamento, colocação, fornecimento de pessoal e redes 

de carreiras; testes para determinar competências em 

matéria de emprego; manutenção de registos financei-

ros para fins de acréscimo de pensões e pagamento de 

pensões e para fins de conformidade regulatória; reali-

zação de inquéritos a trabalhadores para terceiros com 

o objetivo de melhorar o desempenho e a moral dos 

trabalhadores; administração comercial de planos de 

benefícios para trabalhadores relacionados com servi-

ços jurídicos; administração comercial de sinistros no 

domínio de compensações no desemprego; manuten-

ção de registos financeiros para fins de conformidade 

regulatória; fornecimento de um sítio web contendo 

informações para mediadores e consultores de benefí-

cios para funcionários, no domínio do processamento 

de folhas de vencimento, preenchimento e comuni-

cação de retenção de impostos, gestão de recursos 

humanos, gestão empresarial, manutenção de registos 

de horários e assiduidade de empregados para fins de 

processamento de folhas de vencimento, manutenção 

de registos de pensões para administração de fundos, 

recrutamento e contratação externa de funcionários; 

consultoria de gestão de negócios; serviços de gestão 

de negócios; serviços de assessoria e consultoria de 

negócios comerciais relacionados com o cumprimento 

das disposições legais, industriais ou de boas práticas; 

serviços de gestão de bases de dados informatizados; 

serviços de informações estatísticas para fins comer-

ciais; serviços de consultoria de negócios prestados a 

empresas e empregadores; investigações de negócios; 

realização de pesquisas de negócios; pesquisa de negó-

cios; auditoria de negócios; serviços de processamento 

de dados; prestador de serviços externos na área de 

análise de negócios; fornecimento de serviços de in-

teligência para negócios; planeamento de sucessão de 

negócios; assessoria em organização empresarial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/845,966
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[210]  N.º : N/190718

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : ADP, Inc.

  Endereço : One ADP Boulevard, Roseland, New 

Jersey 07068 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de uso temporário de 

software de computador em linha não descarregável 

para funcionários e serviços relacionados a pessoal, 

nomeadamente, gestão de recursos humanos, gestão 

de capital humano (HCM), processamento, prepara-

ção e administração de folhas de pagamento, adminis-

tração de planos de pensões de reforma e benefícios 

para funcionários, gestão de indemnização por desem-

prego, preparação e cálculo de impostos sobre venci-

mentos, monitoração do cumprimento das regulamen-

tações fiscais, processamento eletrónico de folhas de 

pagamento, preenchimento e relatórios de impostos, 

manutenção de registos de horários e assiduidade de 

empregados, horários de trabalho de funcionários e 

gestão de faltas, locação de funcionários, registo e 

acompanhamento de gestão do desempenho de funcio-

nários; fornecimento de uso temporário de software 

em linha não descarregável para uso na gestão de capi-

tal humano (HCM), nomeadamente, para fornecer aos 

empregadores uma interface compatível entre software 

para processamento de folhas de pagamento, recursos 

humanos e software de sistemas financeiros e software 

para gestão financeira e gestão de recursos humanos; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável em linha no domínio da contabilidade 

para preparação e processamento das folhas de paga-

mento para os empregadores relativamente aos funcio-

nários; fornecimento de um sistema baseado na Web 

e um portal em linha com software não descarregável 

para corretores e consultores de benefícios dos funcio-

nários para uso na administração de benefícios desses 

funcionários, manutenção de registos de pensões e ges-

tão de indemnização por desemprego; fornecimento de 

acesso temporário a software em linha não descarre-

gável no domínio da contabilidade para impressão de 

documentos de folhas de pagamento, nomeadamente 

relatórios, cheques e formulários fiscais; fornecimento 

de uso temporário de software não descarregável para 

funcionários e serviços relacionados a pessoal, nome-

adamente, impressão de relatórios de folhas de paga-

mento, cheques e formulários fiscais, administração 

de benefícios de funcionários, gestão de documentos 

de recursos humanos, fornecimento de formação nas 

áreas de risco e segurança para funcionários, forne-

cimento de informações sobre aconselhamento de 

funcionários e programas de apoio, administração de 

fundos de pensão e reforma de funcionários e contas 

de gastos flexíveis de funcionários, administração de 

pedidos de indemnização e pagamentos de funcioná-

rios, processamento e armazenamento de documentos 

de recrutamento de funcionários, realização de tria-

gem do histórico de pré-emprego, agendamento de 

compromissos, fornecimento de informações para as-

similação de novos funcionários, gestão de registos de 

funcionários, gestão de bases de dados relativos a com-

pensações, fornecimento de informações sobre forma-

ção de funcionários e desenvolvimento profissional e 

planeamento de sucessão; fornecimento de um sítio 

web contendo tecnologia que permite a mediadores e 

consultores de benefícios para funcionários visualiza-

rem vídeos em linha nas áreas da administração de be-

nefícios, processamento de folhas de pagamento, pre-

enchimento e comunicação de retenção de impostos, 

gestão de recursos humanos, gestão de capital humano 

(HCM), gestão de negócios, manutenção de registos 

de horários e assiduidade de empregados, manutenção 

de registos de pensões, recrutamento de funcionários 

verificação de antecedentes pré-emprego, contrata-

ção externa ( outsourcing ), serviços de gestão de 

reforma da saúde e de compensação por desemprego; 

serviços de fornecedor de serviços de aplicações, es-

pecificamente alojamento, gestão, desenvolvimento 

e manutenção de aplicações de software de terceiros 

no domínio do emprego, para permitir a funcionários 

que executam as suas funções fora das instalações da 

empresa apresentarem dados sobre tempo de serviço e 

trabalho aos empregadores, através de comunicações 

sem fios e da distribuição sem fios de conteúdos a com-

putadores portáteis e dispositivos eletrónicos móveis; 

serviços de apoio à tecnologia informática, nomeada-

mente, serviços de help desk ; implementação de 

tecnologias informáticas para terceiros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/23  Estados Unidos 

da América N.º 90/845,966

[210]  N.º : N/190719

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190720

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190721

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190722

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190723

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190724

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17-27 18 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190734

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190735

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190736

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190737

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 



2216    5   2022  2  4 

[210]  N.º : N/190738

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190739

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : 

 INNER MONGOLIA KUNMING CIGARETTE LI-

MITED LIABILITY COMPANY

  Endereço : 

19

 No.19 Daerdeng North Road, Saihan District, Huhhot 

City 010020, Inner Mongolia Autonomous Region, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190749

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[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 preparações para fins 

de toilette não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para uso em lavandaria; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e ras-

par; essências de beleza; bases primárias ( primers ) 

de maquilhagem ou bases de maquilhagem; bases de 

maquilhagem líquidas; cosméticos; produtos de beleza 

(cosméticos); preparações para os cuidados de beleza; 

maquilhagem; bases primárias ( primers ) ou bases 

de maquilhagem; preparações de maquilhagem; ver-

niz para unhas; preparações para remover vernizes; 

pestanas postiças; unhas postiças; óleos, leites, cremes 

ou espumas para limpeza do rosto; preparações para 

desmaquilhar; loções, leites, cremes ou óleos para uso 

cosmético; cremes ou óleos de massagem para o rosto 

ou o corpo (cosméticos); preparações para branquear a 

pele; preparações cosméticas para os cuidados da pele; 

preparações cosméticas para os cuidados do corpo; 

máscaras de beleza; panos ou lenços impregnados com 

um produto para limpeza da pele [para uso cosmético]; 

preparações não medicinais para o tratamento da acne; 

preparações cosméticas de proteção solar; preparações 

cosméticas para o banho; preparações para os cuida-

dos dos cabelos; óleos essenciais para uso pessoal; al-

godão e cotonetes de algodão para uso cosmético; kits 

de cosméticos; perfumes; sabonetes; preparações para 

fins de toilette; produtos e substâncias para fins de 

toilette não medicinais; soros de beleza (cosméticos); 

soros não medicinais para a pele; preparações para os 

cuidados da pele, preparações de limpeza, tonifican-

tes, esfoliantes e hidratantes para os cuidados da pele; 

cremes, loções e géis não medicinais para a pele; cre-

mes e loções para as mãos e para o corpo, geles para o 

banho e duche; preparações esfoliantes para o corpo, 

pós para o corpo; óleos de banho e sais de banho não 

medicinais; loções para os cabelos, preparações para 

os cuidados dos cabelos, preparações cosméticas para 

os cuidados dos cabelos, incluindo champôs e produtos 

para enxaguamento, amaciadores; cotonetes para uso 

cosmético, cotonetes para a aplicação de cosméticos; 

bolas de algodão para remoção de cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190758

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro, e pro-

dutos nestas matérias e não incluídos noutras classes; 

peles de animais; malas de viagem e malas de mão; 

chapéus de chuva e chapéus de sol; bengalas; chicotes 

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

para alpinistas, campistas e para a praia; armações 

para sacos de mão; varetas para chapéus de chuva ou 

chapéus de sol; bastões (bordões) de alpinistas; sacos 

de desporto; sacos de rede para compras; sacos de 

viagem; sacos de couro para embalagem; sacos; bolsas 

de mão; sacos de toilette para viagem e estojos para 

chaves (marroquinaria); maletas para documentos; 

porta-moedas, não de metal precioso; caixas de cou-

ro para chapéus; sacolas de couro (sling bags ) para 

transportar crianças; sacos para compras com rodas; 

caixas ou estojos de couro ou de cartão couro; caixas 

de fibra vulcanizada; porta-cartões (carteira); carteiras 

de bolso; pastas para estudantes; estojos para artigos 

de toilete; cordões de couro; bainhas de chapéus-de-

-chuva; coberturas de selas para cavalos; mochilas; 

mochilas para campismo; rédeas para cavalos; fios de 

couro; pegas de malas; punhos de bengalas e chapéus-

-de-chuva; chicotes; cobertores para cavalos; cober-

turas de couro para móveis; argolas de chapéus-de-

-sol; viseiras (arreios); arreios para animais; acessórios 

para arreios; assentos de bengalas; shoulder belts  

(correias), de couro; sacos de couro para ferramentas 

(vazios); açaimes; freios (arreios); cabrestos; cartão de 

couro; faixas de couro; baús (malas) de viagem; sacos 

para compras; correias; correias para arreios; tiras de 

couro (selaria); correias para patins; remates de cou-

ro para mobiliário; tiras de couro; couros (partes de 

peliças); peles curtidas; chicotes; coberturas de peles; 

couros para estribos; partes de borracha para estribos; 

freios (arreios); guias (rédeas); malas; fustão (imitação 

de couro); camurça, outra que não para fins de limpe-

za; molesquine ou moleskin (imitação de couro); ca-

murça, outra que não para fins de limpeza; cevadeiras 

(sacos para comida); invólucros, de couro, para molas; 

joelheiras para cavalos; selas de montar para cavalos; 

cintas para selas (correias); correias (arreios); válvulas 

de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190759

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : STRADIVARIUS ESPAÑA, 

S.A.

  Endereço : Polígono Industrial de Sabón, Aveni-

da de la Diputación, S/N, 15142 Arteixo, A Coruña, 

Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam 

de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos 

de banho (fatos de banho); toucas e sandálias para o 

banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); len-

ços do pescoço; calçado para desporto e calçado para 

a praia; capuzes (vestuário); xales; cintos (vestuário); 

cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmi-

cos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); 

estolas (peles); lenços de cabeça e pescoço; gorros; 

bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas 

(roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senho-

ra; meias; cachecóis; peles (vestuário); pijamas; solas 

para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; 

enxovais de recém-nascido (vestuário); clavinas capas 

(vestuário); camisetas desportivas; luvas; tapa-orelhas 

(vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); almofadas 

absorventes para axilas; roupas de praia; robes [cama]; 

bolsos para vestuário; suspensórios para meias; sus-

pensórios; combinações (roupa interior); collants; 

meia-calça (meia-calça ou leotards completos); aven-

tais (vestuário); fatos de fantasia; uniformes; bonés 

com pala (chapelaria); tamancos; bonés com folhos; 

casacos; sapatos ou sandálias de esparto; antiderrapan-

tes para calçado; chinelos de banho; barretes (bonés); 

blusas; casaquinhos justas (roupa interior); boinas; 

almofadas para os pés, não aquecidas eletricamente; 

atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões 

para chuteiras; botins; acessórios de metal para calça-

do; biqueiras para calçado; viras para calçado; cuecas; 

camisas; encaixes de camisas; peitilhos de camisetas; 

camisetas; t-shirts ; camisolas; coletes; jaquetas; 

coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa 

interior); vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e cola-

rinhos falsos; vestuário de couro; vestuário de imita-

ção de couro; toucas para o banho; meias para a cama; 

saias; calças; forros já confecionados (partes de vestu-

ário); sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); 

sapatos para ginástica; malhas ( jerseys ) (vestuário); 

pulôveres; sweaters ; librés, mangas (vestuário); gás-
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peas para calçado; lenços de bolso (vestuário); parkas; 

pelerines; peliças; leggings ; calças; artigos de ma-

lha; vestuário para ginástica; roupa interior; sandálias; 

saris ; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; 

tiras para polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); 

sapatilhas (pantufas); sapatos; sapatos para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190784

[220]  Data de pedido : 2021/11/26

[730]  Requerente : Cathay Pacific Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Pacific City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de promoção e de sensibili-

zação do público e da indústria para a importância da 

sustentabilidade ambiental e promoção de viagens aé-

reas sustentáveis; serviços de promoção e de sensibili-

zação do público para as questões da sustentabilidade 

ambiental e iniciativas socialmente responsáveis; ser-

viços promocionais na natureza da promoção da sensi-

bilização sobre questões ambientais, nomeadamente, 

viagens sustentáveis e a redução do impacto ambien-

tal da indústria aérea; serviços de fornecimento de 

programas de publicidade para defender e encorajar 

escolhas de consumo sustentável no que diz respeito 

a viagens; serviços de fornecimento aos consumidores 

de informação sobre serviços de viagens socialmente 

responsáveis e ambientalmente conscientes, através 

de websites e meios electrónicos; serviços de pesquisa 

empresarial no domínio das viagens sustentáveis; ser-

viços de avaliação de riscos de uma empresa; serviços 

de pesquisa e análise de mercado no domínio das via-

gens sustentáveis; serviços de prestação de informa-

ções empresariais sobre o impacto das viagens numa 

perspectiva ambiental e social; serviços de avaliação 

de empresas, nomeadamente, classificação da indústria 

e das empresas no sector das viagens no que respeita 

às suas qualidades e impacto ambiental, social e eco-

nómico para fins comerciais; serviços promocionais 

na natureza da organização, funcionamento, gestão 

e supervisão de esquemas de lealdade e incentivos e 

programas de recompensa para os clientes; serviços 

de promoção e comercialização de transportes, via-

gens e serviços aéreos sustentáveis e ambientalmente 

conscientes; serviços de fornecimento de informação 

promocional e serviços de consultoria prestados aos 

membros e aos assinantes de esquemas de fidelização 

de incentivos e programas de recompensa de viagens; 

serviços promocionais prestados por companhias aé-

reas na natureza de programas de bónus para viajantes 

aéreos, incluindo privilégios de membros, programas 

de reconhecimento de fidelidade, filiação em clubes e 

fornecimento de benefícios relacionados com o trans-

porte e viagens sustentáveis; serviços de esquema de 

fidelização promocional e serviços de esquema de 

incentivos a utilizadores frequentes; serviços de ges-

tão, organização, operação e supervisão da lealdade 

dos clientes, esquemas de incentivos ou promocionais; 

serviços de fornecimento de esquemas de bónus de 

afiliação recompensados que permitem aos membros 

ganhar pontos para serem trocados por bens e/ou ser-

viços de viagem gratuitos, e/ou com desconto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190790

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 40 2D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190803

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : GlaxoSmithKline Consumer 

Healthcare (UK) IP Limited
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  Endereço : 980 Great West Road, Brentford, Mi-

ddlesex TW8 9GS, England, United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas e medicinais; agentes terapêuticos (para uso me-

dicinal); pensos adesivos para uso medicinal; pensos 

adesivos para uso cirúrgico; pensos adesivos incorpo-

rando uma preparação farmacêutica; pensos, emplas-

tros e pensos medicinais para o tratamento de doen-

ças, patologias e distúrbios da pele; vacinas; vitaminas, 

minerais e suplementos alimentares; preparações 

dietéticas; substâncias dietéticas, incluindo alimentos 

e bebidas para uso medicinal; alimentos para crianças 

e inválidos; preparações para perder peso; produtos 

medicinais para a higiene oral, nomeadamente cremes 

dentais medicinais, colutórios medicinais; preparações 

medicinais para branquear os dentes; preparações 

para esterilizar dentaduras; pastilhas elásticas para 

uso medicinal e pastilhas medicinais para higiene den-

tária; adesivos para próteses dentárias, fixadores para 

próteses dentárias, géis dentais medicinais; prepara-

ções farmacêuticas para parar de fumar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/03  Jamaica

N.º 83,438

[210]  N.º : N/190818

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : 

 IEONG CHENG SON

  Endereço : 33 6 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190823

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 
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educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190824

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190825

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 
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de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190826

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190827

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra-estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-
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buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190828

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190840

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Van Nelle Tabak Nederland BV

  Endereço : Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Tabaco, manufaturado ou em bruto; 

produtos de tabaco; sucedâneos do tabaco, exceto para 

uso medicinal ou terapêutico; tabaco de enrolar à mão; 

cigarros; papéis para cigarros; tubos para cigarros; 

filtros para cigarros; máquinas de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuais para injetar tabaco em 

tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos para ci-

garros eletrónicos; artigos e fósforos para fumadores.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190841

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações para limpeza; 

preparações sanitárias não medicinais; sabões; produ-

tos de higiene pessoal; sabões de banho hidratantes e 

revitalizantes; sabões de sanitários; sabões perfuma-

dos; sabões líquidos; preparações cosméticas; prepara-

ções cosméticas para banhos; loções, leites, géis, pós, 

óleos, mousses, cera e cremes, tudo para utilização na 

pele; perfumaria, cosméticos não medicinais; perfu-

mes; papel perfumado; preparações perfumadas para 

a atmosfera; águas sanitárias; colónias e fragrâncias; 

óleos perfumados; óleos essenciais; papel perfumado 

para uso como forro de gaveta; toalhitas perfumadas; 

fragrâncias de ambiente; incenso; mistura de pétalas 

secas e especiarias colocadas numa tigela ou num pe-

queno saco para perfumar roupa ou uma sala ( pot 

pourri ); saquetas perfumadas; preparações de pro-

tecção solar (produtos cosméticos); preparações para o 

bronzeamento solar; preparações pós-sol; preparações 

pós-sol não medicadas para fins cosméticos e derma-

tológicos; dentífricos; produtos para lavagem da boca; 

preparações depilatórias; preparações para barbear; 

desodorizantes e anti-transpirantes; artigos de higie-

ne; preparações de limpeza e tonificação; máscaras 

faciais; preparações de banho e duche; maquilhagem; 

artigos de maquilhagem; maquilhagem de olhos, lápis 

de sobrancelha; delineador, lápis de cera e sombras 

de olhos; máscara [rímel]; sombras para os olhos; pes-

tanas falsas, unhas falsas e adesivos para as mesmas; 

batons para os lábios, glosses e hidratantes; esmaltes 

e vernizes para as unhas; pós faciais, fundações, bran-

queadores e vermelho para polir; preparações para a 

limpeza, cuidado e embelezamento do cabelo; cham-

pôs; lavagens capilares (champôs-condicionadores); 

condicionadores para o cabelo; géis, sprays, mousses, 

bálsamos e fixadores para a estilização de pentea-

dos e cuidados capilares; lacas para cabelo; corantes 

capilares; cremes para a caspa (não para tratamento 

médico), champôs para tratamento de caspa (não para 

tratamento médico), loções para a caspa (não para 

tratamento médico), bálsamos de cabelo para trata-

mento de caspa; preparações de limpeza para cosmé-

tica; preparações abrasivas para utilização no rosto, 

corpo e/ou unhas; esfoliantes corporais; produtos para 

lavagem do corpo; produtos para banho de espuma; 

espumas para banho; produtos para banho de fusão; 

óleos de banho; bombas de banho; pérolas de banho; 

sais e cristais de banho; sais de banho não medicinais 

contendo materiais efervescentes; géis de duche; géis 

de banho; creme de massagem; loções de massagem; 

óleos de massagem; cremes para a pele; produtos 

de limpeza de pele; tónicos de pele; tratamentos de 

pele; hidratantes para a pele; preparações cosméticas 

não medicinais para o cuidado da pele; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; preparações não 

medicinais para o tratamento da pele; soros não me-

dicinais; soros não medicinais para a pele; soros não 

medicinais anti-envelhecimento; soros não medicinais 

para o rosto; loções para a pele; géis faciais; creme de 

cuidado da pele; tratamentos e cremes para o cuidado 

das unhas; preparações para o cuidado dos lábios; pós 

[maquilhagem]; cremes para os olhos; pedras-pomes 

para fins cosméticos; preparações de aromaterapia; 

toalhetes de limpeza, toalhetes, almofadas e gomos de 

algodão; lenços e toalhas de higiene pessoal impregna-

das; transferências decorativas e jóias para a pele para 

uso cosmético; preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações de 

limpeza, polimento, abrasivas e decapantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190842

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de espaços publicitários; difu-

são de anúncios publicitários; publicidade, marketing, 

promoção; serviços de venda a retalho em loja, por ca-

tálogos de venda por correio, telefone ou via Internet, 



2224    5   2022  2  4 

relacionados à venda de cosméticos, preparações para 

limpeza, preparações sanitárias não medicinais, sa-

bões, sabões de banho hidratantes e revitalizantes, sa-

bões de sanitários, sabões perfumados, sabões líqui-

dos, preparações cosméticas para banhos, loções, lei-

tes, géis, pós, óleos, mousses, cera e cremes, perfuma-

ria, perfumes, papel perfumado, preparações perfu-

madas para a atmosfera, águas sanitárias, colónias e 

fragrâncias, óleos perfumados, óleos essenciais, papel 

perfumado para uso como forro de gaveta, toalhitas 

perfumadas incenso, mistura de pétalas secas e espe-

ciarias colocadas numa tigela ou num pequeno saco 

para perfumar roupa ou uma sala pot pourri , 

saquetas perfumadas, preparações de protecção solar 

produtos cosméticos , dentífricos, produtos para la-

vagem da boca, preparações depilatórias, preparações 

para barbear, desodorizantes e anti-transpirantes, ar-

tigos de higiene, preparações de limpeza e tonificação, 

máscaras faciais, preparações de banho e duche, ma-

quilhagem, artigos de maquilhagem, maquilhagem de 

olhos, lápis de sobrancelha delineador, lápis de cera e 

sombras de olhos, máscara [rímel], sombras para os 

olhos, pestanas falsas, unhas falsas e adesivos para 

pestanas falsas, adesivos para unhas falsas, batons 

para os lábios, glosses e hidratantes, esmaltes e verni-

zes para as unhas, pós faciais, fundações, branqueado-

res e vermelho para polir, preparações para o cuidado 

do cabelo, champôs, lavagens capilares champôs-

-condicionadores , condicionadores para o cabelo, 

géis, sprays, mousses, bálsamos, lacas para o cabelo, 

corantes capilares, cremes para a caspa não para tra-

tamento médico , champôs para tratamento de caspa 

não para tratamento médico , loções para a caspa 

não para tratamento médico , bálsamos de cabelo 

para tratamento de caspa, preparações de limpeza 

para cosmética, preparações abrasivas para utilização 

no rosto, corpo e/ou unhas, esfoliantes corporais, pro-

dutos para lavagem do corpo, produtos para banho de 

espuma, espumas para banho, produtos para banho de 

fusão, óleos de banho, bombas de banho, pérolas de 

banho, sais e cristais de banho, sais de banho não me-

dicinais contendo materiais efervescentes, géis de du-

che, géis de banho, creme de massagem, loções de 

massagem, óleos de massagem, cremes para a pele, 

produtos de limpeza de pele, tónicos de pele, trata-

mentos de pele, hidratantes para a pele, preparações 

cosméticas não medicinais para o cuidado da pele, tra-

tamentos e cremes para o cuidado das unhas, pós [ma-

quilhagem], cremes para os olhos, pedras-pomes para 

fins cosméticos, preparações de aromaterapia, toalhe-

tes de limpeza, toalhetes, almofadas e gomos de algo-

dão, lenços e toalhas de higiene pessoal impregnadas; 

serviços de venda a retalho em loja, por catálogos de 

venda por correio, telefone ou via Internet, relaciona-

dos à venda de velas, velas aromáticas, velas perfuma-

das, pavios, luzes noturnas, combustíveis, óleos, lubri-

ficantes e graxas, luzes para árvores de Natal velas ; 

serviços de venda a retalho em loja, por catálogos de 

venda por correio, telefone ou via Internet, relaciona-

dos à venda de podcasts, música digital descarregá-

vel , discos pré-gravados, discos de gravação, discos 

compactos, programas de jogos de computador, toques 

de telefone, gravações de música, ficheiros de música 

descarregáveis, gravações de vídeos musicais, grava-

ções de som musicais descarregáveis, música digital 

que pode ser descarregada da internet, gravações mu-

sicais na forma de discos, música digital descarregável 

fornecida a partir de sites da internet em mp3, publica-

ções descarregáveis, publicações em formato electró-

nico, biografias descarregáveis, livros falados, arquivos 

de imagem descarregáveis, óculos de sol, estojos, cor-

reias e correntes para óculos de sol, estojos para câme-

ras, capas para telemóveis e estojos, estojos para com-

putadores portáteis, estojos adaptados para computa-

dores tablet, tapetes de rato para computador, ímãs 

decorativos, ímãs para frigorífico, aplicativos móveis, 

aplicações móveis, desenhos animados, vídeos pré-

-gravados, programas informáticos de computador, 

programas de jogos de computador, equipamento 

informático e programas informáticos de computador 

prog ra mado s apena s pa ra le i t u ra de memór ia 

firmware , servidores de computador, servidores 

de rede; serviços de venda a retalho em loja, por catá-

logos de venda por correio, telefone ou via Internet, 

relacionados à venda de livros, publicações, catálogos, 

jornais, boletins informativos, revistas, periódicos, de-

calcomanias, autocolantes, imagens, fotografias, car-

tões postais, cartazes, artigos de papelaria, calendá-

rios, borrachas para apagar, blocos de notas, cadernos 

de notas, panfletos, mapas, guias de viagem, brochu-

ras, livros de recortes, capas de livros, livros de autó-

grafos, livros ilustrados, materiais de embalagem, car-

tões de felicitações, cartões de felicitações musicais, 

cartões de Natal, bilhetes, material de instrução e de 

ensino excepto aparelhos , autocolantes, vouchers 

de oferta, livros de endereços, diários, marcas de li-

vros, canetas, papel mata-borrão, almofadas de papel 

de maquilhagem para remover a maquilhagem, guar-

danapos, lenços ou toalhas de papel para remover a 

maquilhagem, panfletos, folhetos, materiais de publici-



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2225

dade e promocional, sacos de papel, papel de embru-

lho, etiquetas de papel; serviços de venda a retalho em 

loja, por catálogos de venda por correio, telefone ou 

via Internet, relacionados à venda de artigos de baga-

gem, baús, malas de viagem, mochilas, pastas, malas 

de mão, bolsas, sacos desportivos, sacos de ginástica, 

sacos de praia, sacos para roupa, sacos casuais, saco 

multiusos rectangular com fecho no topo holdalls , 

mochilas com duas alças, mochilas Japonesas, sacos de 

compras, sacos de alcofa, malas, sacos de feltro, baús e 

malas de viagem, sacos de cintura, sacos desportivos, 

bolsas casuais, estojos de beleza, estojos para cartões, 

chapéus-de-chuva, guarda-sóis e bengalas, sacos de te-

cido com estampados, mochilas, sacos para campistas, 

pastas, carteiras, caixinhas para artigos de toilette, 

pastas [porta-documentos] para portfolios, sacos de 

enrolar para transporte de jóias em viagens, sacos e 

estojos de maquilhagem, bolsas para guardar a maqui-

lhagem e outros artigos pessoais, sacos de toucador, 

sacos de cosmética, estojos de cosmética, estojos de 

beleza, estojos para transportar escovas de maquilha-

gem, estojos de chave; serviços de venda a retalho em 

loja, por catálogos de venda por correio, telefone ou 

via Internet, relacionados à venda de vestuário, cami-

sas, t-shirts, capuzes, calças, calças de ganga, calções, 

calções desportivos, calções de banho, roupa interior, 

boxers [calções], roupões, pijamas, artigos de roupa 

exterior, casacos, blusões, macacões e casacos de lã, 

pulôveres, camisolas de tricô, leggings [calças], fitas de 

cabeça e pulseiras, camisolas de algodão, calçado, bo-

tas, sapatos, ténis, equipamento de cabeça, fitas de ca-

beça, chapéus, bonés, viseiras, bonés de basebol, gor-

ros; serviços de venda a retalho em loja, por catálogos 

de venda por correio, telefone ou via Internet, relacio-

nados à venda de remendos bordados para vestuário, 

remendos com adesivos térmicos, remendos para ves-

tuário, crachás bordados; direção de negócios comer-

ciais; gestão de empresas; funções administrativas; or-

ganização e disposição de feiras e exposições comer-

ciais relacionadas com a saúde, beleza e opções de es-

tilo de vida; investigação de marketing nos campos da 

cosmética, perfumaria e produtos de beleza; promoção 

de feiras comerciais, exposições e conferências relacio-

nadas com a saúde, beleza e opções de estilo de vida; 

promoção da investigação ética e dos ensaios em ani-

mais; serviços de publicidade para promover a sensibi-

lização do público para as questões ambientais; servi-

ços caritativos, nomeadamente a organização e desen-

volvimento de projectos para promover a sensibiliza-

ção para a conservação das árvores e do ambiente; 

promover a sensibilização do público para as questões 

e iniciativas ambientais; serviços de lojas de venda a 

retalho com produtos ecológicos e amigos do ambiente 

na categoria de produtos cosméticos; serviços de pu-

blicidade para promover a sensibilização do público 

para o benefício das compras locais; serviços de publi-

cidade para promover a sensibilização do público para 

as questões e iniciativas ambientais; informação em-

presarial e serviços de pesquisa; recolha de informa-

ções relacionadas com estudos de mercado; pesquisa 

de marketing nos campos da cosmética, perfumaria e 

produtos de beleza; serviços de grupo de pressão co-

mercial; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicações relacionadas com as actividades 

supra; serviços de modelos para fins publicitários ou 

de promoção de vendas; decoração de montras de lo-

jas; agências de exportação e importação; promoção 

de vendas como serviço a terceiros; leilões.

 .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190843

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de espaços publicitários; difu-

são de anúncios publicitários; publicidade, marketing, 

promoção; serviços de venda a retalho em loja, por ca-

tálogos de venda por correio, telefone ou via Internet, 

relacionados à venda de cosméticos, preparações para 

limpeza, preparações sanitárias não medicinais, sa-

bões, sabões de banho hidratantes e revitalizantes, sa-

bões de sanitários, sabões perfumados, sabões líqui-

dos, preparações cosméticas para banhos, loções, lei-

tes, géis, pós, óleos, mousses, cera e cremes, perfuma-

ria, perfumes, papel perfumado, preparações perfu-

madas para a atmosfera, águas sanitárias, colónias e 

fragrâncias, óleos perfumados, óleos essenciais, papel 

perfumado para uso como forro de gaveta, toalhitas 

perfumadas incenso, mistura de pétalas secas e espe-

ciarias colocadas numa tigela ou num pequeno saco 

para perfumar roupa ou uma sala ( pot pourri ), sa-
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quetas perfumadas, preparações de protecção solar 

(produtos cosméticos), dentífricos, produtos para lava-

gem da boca, preparações depilatórias, preparações 

para barbear, desodorizantes e anti-transpirantes, ar-

tigos de higiene, preparações de limpeza e tonificação, 

máscaras faciais, preparações de banho e duche, ma-

quilhagem, artigos de maquilhagem, maquilhagem de 

olhos, lápis de sobrancelha delineador, lápis de cera e 

sombras de olhos, máscara [rímel], sombras para os 

olhos, pestanas falsas, unhas falsas e adesivos para 

pestanas falsas, adesivos para unhas falsas, batons 

para os lábios, glosses e hidratantes, esmaltes e verni-

zes para as unhas, pós faciais, fundações, branqueado-

res e vermelho para polir, preparações para o cuidado 

do cabelo, champôs, lavagens capilares (champôs-con-

dicionadores), condicionadores para o cabelo, géis, 

sprays, mousses, bálsamos, lacas para o cabelo, coran-

tes capilares, cremes para a caspa (não para tratamen-

to médico), champôs para tratamento de caspa (não 

para tratamento médico), loções para a caspa (não 

para tratamento médico), bálsamos de cabelo para tra-

tamento de caspa, preparações de limpeza para cos-

mética, preparações abrasivas para utilização no rosto, 

corpo e/ou unhas, esfoliantes corporais, produtos para 

lavagem do corpo, produtos para banho de espuma, 

espumas para banho, produtos para banho de fusão, 

óleos de banho, bombas de banho, pérolas de banho, 

sais e cristais de banho, sais de banho não medicinais 

contendo materiais efervescentes, géis de duche, géis 

de banho, creme de massagem, loções de massagem, 

óleos de massagem, cremes para a pele, produtos de 

limpeza de pele, tónicos de pele, tratamentos de pele, 

hidratantes para a pele, preparações cosméticas não 

medicinais para o cuidado da pele, tratamentos e cre-

mes para o cuidado das unhas, pós [maquilhagem], 

cremes para os olhos, pedras-pomes para fins cosméti-

cos, preparações de aromaterapia, toalhetes de limpe-

za, toalhetes, almofadas e gomos de algodão, lenços e 

toalhas de higiene pessoal impregnadas; serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de velas, velas aromáticas, velas perfumadas, pavios, 

luzes noturnas, combustíveis, óleos, lubrificantes e 

graxas, luzes para árvores de Natal (velas); serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de podcasts, música digital (descarregável), discos pré-

-gravados, discos de gravação, discos compactos, pro-

gramas de jogos de computador, toques de telefone, 

gravações de música, ficheiros de música descarregá-

veis, gravações de vídeos musicais, gravações de som 

musicais descarregáveis, música digital que pode ser 

descarregada da internet, gravações musicais na forma 

de discos, música digital descarregável fornecida a 

partir de sites da internet em mp3, publicações descar-

regáveis, publicações em formato electrónico, biogra-

fias descarregáveis, livros falados, arquivos de imagem 

descarregáveis, óculos de sol, estojos, correias e cor-

rentes para óculos de sol, estojos para câmeras, capas 

para telemóveis e estojos, estojos para computadores 

portáteis, estojos adaptados para computadores tablet, 

tapetes de rato para computador, ímãs decorativos, 

ímãs para frigorífico, aplicativos móveis, aplicações 

móveis, desenhos animados, vídeos pré-gravados, pro-

gramas informáticos de computador, programas de jo-

gos de computador, equipamento informático e pro-

gramas informáticos de computador programados 

apenas para leitura de memória ( firmware ), servi-

dores de computador, servidores de rede; serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de livros, publicações, catálogos, jornais, boletins in-

formativos, revistas, periódicos, decalcomanias, auto-

colantes, imagens, fotografias, cartões postais, carta-

zes, artigos de papelaria, calendários, borrachas para 

apagar, blocos de notas, cadernos de notas, panfletos, 

mapas, guias de viagem, brochuras, livros de recortes, 

capas de livros, livros de autógrafos, livros ilustrados, 

materiais de embalagem, cartões de felicitações, car-

tões de felicitações musicais, cartões de Natal, bilhe-

tes, material de instrução e de ensino (excepto apare-

lhos), autocolantes, vouchers de oferta, livros de ende-

reços, diários, marcas de livros, canetas, papel mata-

-borrão, almofadas de papel de maquilhagem para re-

mover a maquilhagem, guardanapos, lenços ou toalhas 

de papel para remover a maquilhagem, panfletos, fo-

lhetos, materiais de publicidade e promocional, sacos 

de papel, papel de embrulho, etiquetas de papel; servi-

ços de venda a retalho em loja, por catálogos de venda 

por correio, telefone ou via internet, relacionados à 

venda de artigos de bagagem, baús, malas de viagem, 

mochilas, pastas, malas de mão, bolsas, sacos desporti-

vos, sacos de ginástica, sacos de praia, sacos para rou-

pa, sacos casuais, saco multiusos rectangular com fe-

cho no topo ( holdalls ), mochilas com duas alças, 

mochilas Japonesas, sacos de compras, sacos de alcofa, 

malas, sacos de feltro, baús e malas de viagem, sacos 

de cintura, sacos desportivos, bolsas casuais, estojos 

de beleza, estojos para cartões, chapéus-de-chuva, 

guarda-sóis e bengalas, sacos de tecido com estampa-
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dos, mochilas, sacos para campistas, pastas, carteiras, 

caixinhas para artigos de toilette, pastas [porta-docu-

mentos] para portfolios, sacos de enrolar para trans-

porte de jóias em viagens, sacos e estojos de maquilha-

gem, bolsas para guardar a maquilhagem e outros arti-

gos pessoais, sacos de toucador, sacos de cosmética, 

estojos de cosmética, estojos de beleza, estojos para 

transportar escovas de maqui lhagem, estojos de 

chave;serviços de venda a retalho em loja, por catálo-

gos de venda por correio, telefone ou via Internet, re-

lacionados à venda de vestuário, camisas, t-shirts, ca-

puzes, calças, calças de ganga, calções, calções despor-

tivos, calções de banho, roupa interior, boxers [cal-

ções], roupões, pijamas, artigos de roupa exterior, ca-

sacos, blusões, macacões e casacos de lã, pulôveres, 

camisolas de tricô, leggings [calças], fitas de cabeça e 

pulseiras, camisolas de algodão, calçado, botas, sapa-

tos, ténis, equipamento de cabeça, fitas de cabeça, cha-

péus, bonés, viseiras, bonés de basebol, gorros; servi-

ços de venda a retalho em loja, por catálogos de venda 

por correio, telefone ou via Internet, relacionados à 

venda de remendos bordados para vestuário, remendos 

com adesivos térmicos, remendos para vestuário, cra-

chás bordados; direção de negócios comerciais; gestão 

de empresas; funções administrativas; organização e 

disposição de feiras e exposições comerciais relaciona-

das com a saúde, beleza e opções de estilo de vida; in-

vestigação de marketing nos campos da cosmética, 

perfumaria e produtos de beleza; promoção de feiras 

comerciais, exposições e conferências relacionadas 

com a saúde, beleza e opções de estilo de vida; promo-

ção da investigação ética e dos ensaios em animais; 

serviços de publicidade para promover a sensibilização 

do público para as questões ambientais; serviços cari-

tativos, nomeadamente a organização e desenvolvi-

mento de projectos para promover a sensibilização 

para a conservação das árvores e do ambiente; promo-

ver a sensibilização do público para as questões e ini-

ciativas ambientais; serviços de lojas de venda a reta-

lho com produtos ecológicos e amigos do ambiente na 

categoria de produtos cosméticos; serviços de publici-

dade para promover a sensibilização do público para o 

benefício das compras locais; serviços de publicidade 

para promover a sensibilização do público para as 

questões e iniciativas ambientais; informação empre-

sarial e serviços de pesquisa; recolha de informações 

relacionadas com estudos de mercado; pesquisa de 

marketing nos campos da cosmética, perfumaria e 

produtos de beleza; serviços de grupo de pressão co-

mercial; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicações relacionadas com as actividades 

supra; serviços de modelos para fins publicitários ou 

de promoção de vendas; decoração de montras de lo-

jas; agências de exportação e importação; promoção 

de vendas como serviço a terceiros; leilões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190844

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações para limpeza; 

preparações sanitárias não medicinais; sabões; produ-

tos de higiene pessoal; sabões de banho hidratantes e 

revitalizantes; sabões de sanitários; sabões perfuma-

dos; sabões líquidos; preparações cosméticas; prepara-

ções cosméticas para banhos; loções, leites, géis, pós, 

óleos, mousses, cera e cremes, tudo para utilização na 

pele; perfumaria, cosméticos não medicinais; perfu-

mes; papel perfumado; preparações perfumadas para 

a atmosfera; águas sanitárias; colónias e fragrâncias; 

óleos perfumados; óleos essenciais; papel perfumado 

para uso como forro de gaveta; toalhitas perfumadas; 

fragrâncias de ambiente; incenso; mistura de pétalas 

secas e especiarias colocadas numa tigela ou num pe-

queno saco para perfumar roupa ou uma sala ( pot 

pourri ); saquetas perfumadas; preparações de pro-

tecção solar (produtos cosméticos); preparações para o 

bronzeamento solar; preparações pós-sol; preparações 

pós-sol não medicadas para fins cosméticos e derma-

tológicos; dentífricos; produtos para lavagem da boca; 

preparações depilatórias; preparações para barbear; 

desodorizantes e anti-transpirantes; artigos de higie-

ne; preparações de limpeza e tonificação; máscaras 

faciais; preparações de banho e duche; maquilhagem; 

artigos de maquilhagem; maquilhagem de olhos, lápis 

de sobrancelha; delineador, lápis de cera e sombras 

de olhos; máscara [rímel]; sombras para os olhos; pes-

tanas falsas, unhas falsas e adesivos para as mesmas; 

batons para os lábios, glosses e hidratantes; esmaltes 

e vernizes para as unhas; pós faciais, fundações, bran-

queadores e vermelho para polir; preparações para a 
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limpeza, cuidado e embelezamento do cabelo; cham-

pôs; lavagens capilares (champôs-condicionadores); 

condicionadores para o cabelo; géis, sprays, mousses, 

bálsamos e fixadores para a estilização de pentea-

dos e cuidados capilares; lacas para cabelo; corantes 

capilares; cremes para a caspa (não para tratamento 

médico), champôs para tratamento de caspa (não para 

tratamento médico), loções para a caspa (não para 

tratamento médico), bálsamos de cabelo para trata-

mento de caspa; preparações de limpeza para cosmé-

tica; preparações abrasivas para utilização no rosto, 

corpo e/ou unhas; esfoliantes corporais; produtos para 

lavagem do corpo; produtos para banho de espuma; 

espumas para banho; produtos para banho de fusão; 

óleos de banho; bombas de banho; pérolas de banho; 

sais e cristais de banho; sais de banho não medicinais 

contendo materiais efervescentes; géis de duche; géis 

de banho; creme de massagem; loções de massagem; 

óleos de massagem; cremes para a pele; produtos 

de limpeza de pele; tónicos de pele; tratamentos de 

pele; hidratantes para a pele; preparações cosméticas 

não medicinais para o cuidado da pele; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; preparações não 

medicinais para o tratamento da pele; soros não me-

dicinais; soros não medicinais para a pele; soros não 

medicinais anti-envelhecimento; soros não medicinais 

para o rosto; loções para a pele; géis faciais; creme de 

cuidado da pele; tratamentos e cremes para o cuidado 

das unhas; preparações para o cuidado dos lábios; pós 

[maquilhagem]; cremes para os olhos; pedras-pomes 

para fins cosméticos; preparações de aromaterapia; 

toalhetes de limpeza, toalhetes, almofadas e gomos de 

algodão; lenços e toalhas de higiene pessoal impregna-

das; transferências decorativas e jóias para a pele para 

uso cosmético; preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações de 

limpeza, polimento, abrasivas e decapantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190845

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de espaços publicitários; difu-

são de anúncios publicitários; publicidade, marketing, 

promoção; serviços de venda a retalho em loja, por ca-

tálogos de venda por correio, telefone ou via Internet, 

relacionados à venda de cosméticos, preparações para 

limpeza, preparações sanitárias não medicinais, sa-

bões, sabões de banho hidratantes e revitalizantes, sa-

bões de sanitários, sabões perfumados, sabões líqui-

dos, preparações cosméticas para banhos, loções, lei-

tes, géis, pós, óleos, mousses, cera e cremes, perfuma-

ria, perfumes, papel perfumado, preparações perfu-

madas para a atmosfera, águas sanitárias, colónias e 

fragrâncias, óleos perfumados, óleos essenciais, papel 

perfumado para uso como forro de gaveta, toalhitas 

perfumadas incenso, mistura de pétalas secas e espe-

ciarias colocadas numa tigela ou num pequeno saco 

para perfumar roupa ou uma sala ( pot pourri ), sa-

quetas perfumadas, preparações de protecção solar 

(produtos cosméticos), dentífricos, produtos para lava-

gem da boca, preparações depilatórias, preparações 

para barbear, desodorizantes e anti-transpirantes, ar-

tigos de higiene, preparações de limpeza e tonificação, 

máscaras faciais, preparações de banho e duche, ma-

quilhagem, artigos de maquilhagem, maquilhagem de 

olhos, lápis de sobrancelha delineador, lápis de cera e 

sombras de olhos, máscara [rímel], sombras para os 

olhos, pestanas falsas, unhas falsas e adesivos para 

pestanas falsas, adesivos para unhas falsas, batons 

para os lábios, glosses e hidratantes, esmaltes e verni-

zes para as unhas, pós faciais, fundações, branqueado-

res e vermelho para polir, preparações para o cuidado 

do cabelo, champôs, lavagens capilares (champôs-con-

dicionadores), condicionadores para o cabelo, géis, 

sprays, mousses, bálsamos, lacas para o cabelo, coran-

tes capilares, cremes para a caspa (não para tratamen-

to médico), champôs para tratamento de caspa (não 

para tratamento médico), loções para a caspa (não 

para tratamento médico), bálsamos de cabelo para tra-

tamento de caspa, preparações de limpeza para cos-

mética, preparações abrasivas para utilização no rosto, 

corpo e/ou unhas, esfoliantes corporais, produtos para 

lavagem do corpo, produtos para banho de espuma, 

espumas para banho, produtos para banho de fusão, 

óleos de banho, bombas de banho, pérolas de banho, 

sais e cristais de banho, sais de banho não medicinais 

contendo materiais efervescentes, géis de duche, géis 

de banho, creme de massagem, loções de massagem, 

óleos de massagem, cremes para a pele, produtos de 

limpeza de pele, tónicos de pele, tratamentos de pele, 
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hidratantes para a pele, preparações cosméticas não 

medicinais para o cuidado da pele, tratamentos e cre-

mes para o cuidado das unhas, pós [maquilhagem], 

cremes para os olhos, pedras-pomes para fins cosméti-

cos, preparações de aromaterapia, toalhetes de limpe-

za, toalhetes, almofadas e gomos de algodão, lenços e 

toalhas de higiene pessoal impregnadas; serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de velas, velas aromáticas, velas perfumadas, pavios, 

luzes noturnas, combustíveis, óleos, lubrificantes e 

graxas, luzes para árvores de Natal (velas); serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de podcasts, música digital (descarregável), discos pré-

-gravados, discos de gravação, discos compactos, pro-

gramas de jogos de computador, toques de telefone, 

gravações de música, ficheiros de música descarregá-

veis, gravações de vídeos musicais, gravações de som 

musicais descarregáveis, música digital que pode ser 

descarregada da internet, gravações musicais na forma 

de discos, música digital descarregável fornecida a 

partir de sites da internet em mp3, publicações descar-

regáveis, publicações em formato electrónico, biogra-

fias descarregáveis, livros falados, arquivos de imagem 

descarregáveis, óculos de sol, estojos, correias e cor-

rentes para óculos de sol, estojos para câmeras, capas 

para telemóveis e estojos, estojos para computadores 

portáteis, estojos adaptados para computadores tablet, 

tapetes de rato para computador, ímãs decorativos, 

ímãs para frigorífico, aplicativos móveis, aplicações 

móveis, desenhos animados, vídeos pré-gravados, pro-

gramas informáticos de computador, programas de jo-

gos de computador, equipamento informático e pro-

gramas informáticos de computador programados 

apenas para leitura de memória ( firmware ), servi-

dores de computador, servidores de rede; serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de livros, publicações, catálogos, jornais, boletins in-

formativos, revistas, periódicos, decalcomanias, auto-

colantes, imagens, fotografias, cartões postais, carta-

zes, artigos de papelaria, calendários, borrachas para 

apagar, blocos de notas, cadernos de notas, panfletos, 

mapas, guias de viagem, brochuras, livros de recortes, 

capas de livros, livros de autógrafos, livros ilustrados, 

materiais de embalagem, cartões de felicitações, car-

tões de felicitações musicais, cartões de Natal, bilhe-

tes, material de instrução e de ensino (excepto apare-

lhos), autocolantes, vouchers de oferta, livros de ende-

reços, diários, marcas de livros, canetas, papel mata-

-borrão, almofadas de papel de maquilhagem para re-

mover a maquilhagem, guardanapos, lenços ou toalhas 

de papel para remover a maquilhagem, panfletos, fo-

lhetos, materiais de publicidade e promocional, sacos 

de papel, papel de embrulho, etiquetas de papel; servi-

ços de venda a retalho em loja, por catálogos de venda 

por correio, telefone ou via internet, relacionados à 

venda de artigos de bagagem, baús, malas de viagem, 

mochilas, pastas, malas de mão, bolsas, sacos desporti-

vos, sacos de ginástica, sacos de praia, sacos para rou-

pa, sacos casuais, saco multiusos rectangular com fe-

cho no topo ( holdalls ), mochilas com duas alças, 

mochilas Japonesas, sacos de compras, sacos de alcofa, 

malas, sacos de feltro, baús e malas de viagem, sacos 

de cintura, sacos desportivos, bolsas casuais, estojos 

de beleza, estojos para cartões, chapéus-de-chuva, 

guarda-sóis e bengalas, sacos de tecido com estampa-

dos, mochilas, sacos para campistas, pastas, carteiras, 

caixinhas para artigos de toilette, pastas [porta-docu-

mentos] para portfolios, sacos de enrolar para trans-

porte de jóias em viagens, sacos e estojos de maquilha-

gem, bolsas para guardar a maquilhagem e outros arti-

gos pessoais, sacos de toucador, sacos de cosmética, 

estojos de cosmética, estojos de beleza, estojos para 

transportar escovas de maqui lhagem, estojos de 

chave;serviços de venda a retalho em loja, por catálo-

gos de venda por correio, telefone ou via Internet, re-

lacionados à venda de vestuário, camisas, t-shirts, ca-

puzes, calças, calças de ganga, calções, calções despor-

tivos, calções de banho, roupa interior, boxers [cal-

ções], roupões, pijamas, artigos de roupa exterior, ca-

sacos, blusões, macacões e casacos de lã, pulôveres, 

camisolas de tricô, leggings [calças], fitas de cabeça e 

pulseiras, camisolas de algodão, calçado, botas, sapa-

tos, ténis, equipamento de cabeça, fitas de cabeça, cha-

péus, bonés, viseiras, bonés de basebol, gorros; servi-

ços de venda a retalho em loja, por catálogos de venda 

por correio, telefone ou via Internet, relacionados à 

venda de remendos bordados para vestuário, remendos 

com adesivos térmicos, remendos para vestuário, cra-

chás bordados; direção de negócios comerciais; gestão 

de empresas; funções administrativas; organização e 

disposição de feiras e exposições comerciais relaciona-

das com a saúde, beleza e opções de estilo de vida; in-

vestigação de marketing nos campos da cosmética, 

perfumaria e produtos de beleza; promoção de feiras 

comerciais, exposições e conferências relacionadas 

com a saúde, beleza e opções de estilo de vida; promo-

ção da investigação ética e dos ensaios em animais; 
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serviços de publicidade para promover a sensibilização 

do público para as questões ambientais; serviços cari-

tativos, nomeadamente a organização e desenvolvi-

mento de projectos para promover a sensibilização 

para a conservação das árvores e do ambiente; promo-

ver a sensibilização do público para as questões e ini-

ciativas ambientais; serviços de lojas de venda a reta-

lho com produtos ecológicos e amigos do ambiente na 

categoria de produtos cosméticos; serviços de publici-

dade para promover a sensibilização do público para o 

benefício das compras locais; serviços de publicidade 

para promover a sensibilização do público para as 

questões e iniciativas ambientais; informação empre-

sarial e serviços de pesquisa; recolha de informações 

relacionadas com estudos de mercado; pesquisa de 

marketing nos campos da cosmética, perfumaria e 

produtos de beleza; serviços de grupo de pressão co-

mercial; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicações relacionadas com as actividades 

supra; serviços de modelos para fins publicitários ou 

de promoção de vendas; decoração de montras de lo-

jas; agências de exportação e importação; promoção 

de vendas como serviço a terceiros; leilões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190846

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações para limpeza; 

preparações sanitárias não medicinais; sabões; produ-

tos de higiene pessoal; sabões de banho hidratantes e 

revitalizantes; sabões de sanitários; sabões perfuma-

dos; sabões líquidos; preparações cosméticas; prepara-

ções cosméticas para banhos; loções, leites, géis, pós, 

óleos, mousses, cera e cremes, tudo para utilização na 

pele; perfumaria, cosméticos não medicinais; perfu-

mes; papel perfumado; preparações perfumadas para 

a atmosfera; águas sanitárias; colónias e fragrâncias; 

óleos perfumados; óleos essenciais; papel perfumado 

para uso como forro de gaveta; toalhitas perfumadas; 

fragrâncias de ambiente; incenso; mistura de pétalas 

secas e especiarias colocadas numa tigela ou num pe-

queno saco para perfumar roupa ou uma sala ( pot 

pourri ); saquetas perfumadas; preparações de pro-

tecção solar (produtos cosméticos); preparações para o 

bronzeamento solar; preparações pós-sol; preparações 

pós-sol não medicadas para fins cosméticos e derma-

tológicos; dentífricos; produtos para lavagem da boca; 

preparações depilatórias; preparações para barbear; 

desodorizantes e anti-transpirantes; artigos de higie-

ne; preparações de limpeza e tonificação; máscaras 

faciais; preparações de banho e duche; maquilhagem; 

artigos de maquilhagem; maquilhagem de olhos, lápis 

de sobrancelha; delineador, lápis de cera e sombras 

de olhos; máscara [rímel]; sombras para os olhos; pes-

tanas falsas, unhas falsas e adesivos para as mesmas; 

batons para os lábios, glosses e hidratantes; esmaltes 

e vernizes para as unhas; pós faciais, fundações, bran-

queadores e vermelho para polir; preparações para a 

limpeza, cuidado e embelezamento do cabelo; cham-

pôs; lavagens capilares (champôs-condicionadores); 

condicionadores para o cabelo; géis, sprays, mousses, 

bálsamos e fixadores para a estilização de pentea-

dos e cuidados capilares; lacas para cabelo; corantes 

capilares; cremes para a caspa (não para tratamento 

médico), champôs para tratamento de caspa (não para 

tratamento médico), loções para a caspa (não para 

tratamento médico), bálsamos de cabelo para trata-

mento de caspa; preparações de limpeza para cosmé-

tica; preparações abrasivas para utilização no rosto, 

corpo e/ou unhas; esfoliantes corporais; produtos para 

lavagem do corpo; produtos para banho de espuma; 

espumas para banho; produtos para banho de fusão; 

óleos de banho; bombas de banho; pérolas de banho; 

sais e cristais de banho; sais de banho não medicinais 

contendo materiais efervescentes; géis de duche; géis 

de banho; creme de massagem; loções de massagem; 

óleos de massagem; cremes para a pele; produtos 

de limpeza de pele; tónicos de pele; tratamentos de 

pele; hidratantes para a pele; preparações cosméticas 

não medicinais para o cuidado da pele; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; preparações não 

medicinais para o tratamento da pele; soros não me-

dicinais; soros não medicinais para a pele; soros não 

medicinais anti-envelhecimento; soros não medicinais 

para o rosto; loções para a pele; géis faciais; creme de 

cuidado da pele; tratamentos e cremes para o cuidado 

das unhas; preparações para o cuidado dos lábios; pós 

[maquilhagem]; cremes para os olhos; pedras-pomes 

para fins cosméticos; preparações de aromaterapia; 

toalhetes de limpeza, toalhetes, almofadas e gomos de 
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algodão; lenços e toalhas de higiene pessoal impregna-

das; transferências decorativas e jóias para a pele para 

uso cosmético; preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; preparações de 

limpeza, polimento, abrasivas e decapantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190847

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de espaços publicitários; difu-

são de anúncios publicitários; publicidade, marketing, 

promoção; serviços de venda a retalho em loja, por ca-

tálogos de venda por correio, telefone ou via Internet, 

relacionados à venda de cosméticos, preparações para 

limpeza, preparações sanitárias não medicinais, sa-

bões, sabões de banho hidratantes e revitalizantes, sa-

bões de sanitários, sabões perfumados, sabões líqui-

dos, preparações cosméticas para banhos, loções, lei-

tes, géis, pós, óleos, mousses, cera e cremes, perfuma-

ria, perfumes, papel perfumado, preparações perfu-

madas para a atmosfera, águas sanitárias, colónias e 

fragrâncias, óleos perfumados, óleos essenciais, papel 

perfumado para uso como forro de gaveta, toalhitas 

perfumadas incenso, mistura de pétalas secas e espe-

ciarias colocadas numa tigela ou num pequeno saco 

para perfumar roupa ou uma sala ( pot pourri ), sa-

quetas perfumadas, preparações de protecção solar 

(produtos cosméticos), dentífricos, produtos para lava-

gem da boca, preparações depilatórias, preparações 

para barbear, desodorizantes e anti-transpirantes, ar-

tigos de higiene, preparações de limpeza e tonificação, 

máscaras faciais, preparações de banho e duche, ma-

quilhagem, artigos de maquilhagem, maquilhagem de 

olhos, lápis de sobrancelha delineador, lápis de cera e 

sombras de olhos, máscara [rímel], sombras para os 

olhos, pestanas falsas, unhas falsas e adesivos para 

pestanas falsas, adesivos para unhas falsas, batons 

para os lábios, glosses e hidratantes, esmaltes e verni-

zes para as unhas, pós faciais, fundações, branqueado-

res e vermelho para polir, preparações para o cuidado 

do cabelo, champôs, lavagens capilares (champôs-con-

dicionadores), condicionadores para o cabelo, géis, 

sprays, mousses, bálsamos, lacas para o cabelo, coran-

tes capilares, cremes para a caspa (não para tratamen-

to médico), champôs para tratamento de caspa (não 

para tratamento médico), loções para a caspa (não 

para tratamento médico), bálsamos de cabelo para tra-

tamento de caspa, preparações de limpeza para cos-

mética, preparações abrasivas para utilização no rosto, 

corpo e/ou unhas, esfoliantes corporais, produtos para 

lavagem do corpo, produtos para banho de espuma, 

espumas para banho, produtos para banho de fusão, 

óleos de banho, bombas de banho, pérolas de banho, 

sais e cristais de banho, sais de banho não medicinais 

contendo materiais efervescentes, géis de duche, géis 

de banho, creme de massagem, loções de massagem, 

óleos de massagem, cremes para a pele, produtos de 

limpeza de pele, tónicos de pele, tratamentos de pele, 

hidratantes para a pele, preparações cosméticas não 

medicinais para o cuidado da pele, tratamentos e cre-

mes para o cuidado das unhas, pós [maquilhagem], 

cremes para os olhos, pedras-pomes para fins cosméti-

cos, preparações de aromaterapia, toalhetes de limpe-

za, toalhetes, almofadas e gomos de algodão, lenços e 

toalhas de higiene pessoal impregnadas; serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de velas, velas aromáticas, velas perfumadas, pavios, 

luzes noturnas, combustíveis, óleos, lubrificantes e 

graxas, luzes para árvores de Natal (velas); serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de podcasts, música digital (descarregável), discos pré-

-gravados, discos de gravação, discos compactos, pro-

gramas de jogos de computador, toques de telefone, 

gravações de música, ficheiros de música descarregá-

veis, gravações de vídeos musicais, gravações de som 

musicais descarregáveis, música digital que pode ser 

descarregada da internet, gravações musicais na forma 

de discos, música digital descarregável fornecida a 

partir de sites da internet em mp3, publicações descar-

regáveis, publicações em formato electrónico, biogra-

fias descarregáveis, livros falados, arquivos de imagem 

descarregáveis, óculos de sol, estojos, correias e cor-

rentes para óculos de sol, estojos para câmeras, capas 

para telemóveis e estojos, estojos para computadores 

portáteis, estojos adaptados para computadores tablet, 

tapetes de rato para computador, ímãs decorativos, 

ímãs para frigorífico, aplicativos móveis, aplicações 

móveis, desenhos animados, vídeos pré-gravados, pro-
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gramas informáticos de computador, programas de jo-

gos de computador, equipamento informático e pro-

gramas informáticos de computador programados 

apenas para leitura de memória ( firmware ), servi-

dores de computador, servidores de rede; serviços de 

venda a retalho em loja, por catálogos de venda por 

correio, telefone ou via internet, relacionados à venda 

de livros, publicações, catálogos, jornais, boletins in-

formativos, revistas, periódicos, decalcomanias, auto-

colantes, imagens, fotografias, cartões postais, carta-

zes, artigos de papelaria, calendários, borrachas para 

apagar, blocos de notas, cadernos de notas, panfletos, 

mapas, guias de viagem, brochuras, livros de recortes, 

capas de livros, livros de autógrafos, livros ilustrados, 

materiais de embalagem, cartões de felicitações, car-

tões de felicitações musicais, cartões de Natal, bilhe-

tes, material de instrução e de ensino (excepto apare-

lhos), autocolantes, vouchers de oferta, livros de ende-

reços, diários, marcas de livros, canetas, papel mata-

-borrão, almofadas de papel de maquilhagem para re-

mover a maquilhagem, guardanapos, lenços ou toalhas 

de papel para remover a maquilhagem, panfletos, fo-

lhetos, materiais de publicidade e promocional, sacos 

de papel, papel de embrulho, etiquetas de papel; servi-

ços de venda a retalho em loja, por catálogos de venda 

por correio, telefone ou via internet, relacionados à 

venda de artigos de bagagem, baús, malas de viagem, 

mochilas, pastas, malas de mão, bolsas, sacos desporti-

vos, sacos de ginástica, sacos de praia, sacos para rou-

pa, sacos casuais, saco multiusos rectangular com fe-

cho no topo ( holdalls ), mochilas com duas alças, 

mochilas Japonesas, sacos de compras, sacos de alcofa, 

malas, sacos de feltro, baús e malas de viagem, sacos 

de cintura, sacos desportivos, bolsas casuais, estojos 

de beleza, estojos para cartões, chapéus-de-chuva, 

guarda-sóis e bengalas, sacos de tecido com estampa-

dos, mochilas, sacos para campistas, pastas, carteiras, 

caixinhas para artigos de toilette, pastas [porta-docu-

mentos] para portfolios, sacos de enrolar para trans-

porte de jóias em viagens, sacos e estojos de maquilha-

gem, bolsas para guardar a maquilhagem e outros arti-

gos pessoais, sacos de toucador, sacos de cosmética, 

estojos de cosmética, estojos de beleza, estojos para 

transportar escovas de maqui lhagem, estojos de 

chave;serviços de venda a retalho em loja, por catálo-

gos de venda por correio, telefone ou via Internet, re-

lacionados à venda de vestuário, camisas, t-shirts, ca-

puzes, calças, calças de ganga, calções, calções despor-

tivos, calções de banho, roupa interior, boxers [cal-

ções], roupões, pijamas, artigos de roupa exterior, ca-

sacos, blusões, macacões e casacos de lã, pulôveres, 

camisolas de tricô, leggings [calças], fitas de cabeça e 

pulseiras, camisolas de algodão, calçado, botas, sapa-

tos, ténis, equipamento de cabeça, fitas de cabeça, cha-

péus, bonés, viseiras, bonés de basebol, gorros; servi-

ços de venda a retalho em loja, por catálogos de venda 

por correio, telefone ou via Internet, relacionados à 

venda de remendos bordados para vestuário, remendos 

com adesivos térmicos, remendos para vestuário, cra-

chás bordados; direção de negócios comerciais; gestão 

de empresas; funções administrativas; organização e 

disposição de feiras e exposições comerciais relaciona-

das com a saúde, beleza e opções de estilo de vida; in-

vestigação de marketing nos campos da cosmética, 

perfumaria e produtos de beleza; promoção de feiras 

comerciais, exposições e conferências relacionadas 

com a saúde, beleza e opções de estilo de vida; promo-

ção da investigação ética e dos ensaios em animais; 

serviços de publicidade para promover a sensibilização 

do público para as questões ambientais; serviços cari-

tativos, nomeadamente a organização e desenvolvi-

mento de projectos para promover a sensibilização 

para a conservação das árvores e do ambiente; promo-

ver a sensibilização do público para as questões e ini-

ciativas ambientais; serviços de lojas de venda a reta-

lho com produtos ecológicos e amigos do ambiente na 

categoria de produtos cosméticos; serviços de publici-

dade para promover a sensibilização do público para o 

benefício das compras locais; serviços de publicidade 

para promover a sensibilização do público para as 

questões e iniciativas ambientais; informação empre-

sarial e serviços de pesquisa; recolha de informações 

relacionadas com estudos de mercado; pesquisa de 

marketing nos campos da cosmética, perfumaria e 

produtos de beleza; serviços de grupo de pressão co-

mercial; organização de exposições para fins comer-

ciais ou publicações relacionadas com as actividades 

supra; serviços de modelos para fins publicitários ou 

de promoção de vendas; decoração de montras de lo-

jas; agências de exportação e importação; promoção 

de vendas como serviço a terceiros; leilões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190848

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : Discovery, Inc.
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  Endereço : 230 Park Avenue South, New York, 

NY 10003 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Suportes digitais, nomeadamente, 

clipes de vídeo pré-gravados descarregáveis, clipes de 

áudio pré-gravados, textos e gráficos contidos em com-

putadores electrónicos pessoais e dispositivos manuais 

sem fios, todos apresentando assuntos de interesse 

humano geral; áudio, vídeo e conteúdo audiovisual 

descarregáveis fornecidos através de computadores 

e redes de comunicações apresentando gravações de 

espectáculos televisivos, filmes, desenhos animados, 

comédias, dramas e vídeos, todos apresentando assun-

tos de interesse humano geral; software informático 

descarregável para difusão de conteúdos audiovisuais 

através da internet e para dispositivos electrónicos 

digitais móveis; software informático descarregável 

para utilização na difusão de conteúdos audiovisuais; 

software informático descarregável para controlar 

o funcionamento de dispositivos áudio e de vídeo e 

para visualizar, pesquisar e/ou leitura de áudio, vídeo, 

televisão, filmes, outras imagens digitais, e outros con-

teúdos multimédia; software de computador descarre-

gável para utilização no processamento, transmissão, 

recepção, organização, manipulação, leitura, revisão, 

reprodução e difusão de conteúdos áudio, vídeo e mul-

timédia incluindo texto, dados, imagem, áudio, vídeo 

e ficheiros audiovisuais; DVDs; aplicações de software 

descarregável para telemóveis para utilização na entre-

ga e distribuição de conteúdos áudio, vídeo e entrete-

nimento multimédia, incluindo texto, dados, imagens, 

ficheiros áudio, vídeo e audiovisuais; filmes (films), 

filmes (movies) e programas de televisão descarregá-

veis no domínio do interesse humano geral, fornecidos 

através de um serviço de vídeo a pedido; filmes cine-

matográficos apresentando comédia, drama, acção, 

aventura e/ou animação, e filmes cinematográficos 

para emissão na televisão apresentando comédia, dra-

ma, acção, aventura e/ou animação; software descarre-

gável para utilização em jogos de computador online; 

software e programas descarregáveis para computador 

e jogos de vídeo; cartuchos de jogos de vídeo; software 

descarregável de jogos de computador para máquinas 

de jogo, nomeadamente, para caça níqueis; software 

e firmware descarregáveis para jogos de computador 

para jogos de fortuna e azar em qualquer plataforma 

computadorizada, nomeadamente, consolas de jogos 

dedicadas, caça níqueis baseadas em vídeo, caça ní-

queis baseadas em bobinas e terminais de lotaria de 

vídeo; software descarregável que permite aos utiliza-

dores jogar e programar conteúdos áudio, vídeo, texto 

e multimédia relacionados com entretenimento; pu-

blicações descarregáveis relacionados com livros com 

personagens de animação, aventura de acção, comédia 

e/ou drama, banda desenhada, livros infantis, guias de 

estratégia de jogos de computador, revistas com perso-

nagens de animação, aventura de acção, comédia e/ou 

drama, livros para colorir, livros de actividades infan-

tis e revistas na área do entretenimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/01  Estados Unidos 

da América N.º 90/746,285

[210]  N.º : N/190852

[220]  Data de pedido : 2021/11/29

[730]  Requerente : LIVI HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 26Th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e produtos nestes ma-

teriais, não incluídos noutras classes; produtos de 

impressão; formulários [impressos] e publicações im-

pressas; livros, periódicos, circulares mensais, boletins 

[produtos de impressão], folhetos, manuais, guias [ma-

nuais], livretes [livrinhos], comunicados de imprensa 

e calendários, agendas, letreiros, artigos publicitários, 

papel de embalagem e livros de correspondência, tudo 

incluído na Classe 16; fitas e cartões de papel para a 

gravação de programas de computador; cheques de 

viagem; cartões e formulários de adesão; formulários 

de cartas de crédito; cadernetas; capas (papelaria) ou 

pastas de documentos sob a forma de carteiras; car-

tões de identificação; formulários para a transmissão 

de propriedade; relatórios comerciais; anuários; arti-

gos para encadernação; fotografias; papelaria, blocos 

de anotações e autocolantes [artigos de papelaria]; 

artigos de escritório, excepto mobiliário; adesivos para 

papelaria ou para uso doméstico; materiais de desenho 

e materiais para artistas; pincéis; material de instrução 

e de ensino (excepto aparelhos); folhas de matérias 

plásticas, películas e sacos em matérias plásticas para 

acondicionamento e embalagem; tipos de impressão, 

blocos de impressão; tudo incluído nesta Classe.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190862

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

401 -3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190952

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Bremont Watch Company Limi-

ted

  Endereço : The Wing, Reading Road, Henley-

-On-Thames, Oxfordshire, RG9 4GE, United King-

dom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relojoaria e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para os artigos supramenciona-

dos; relógios de parede e de mesa, relógios; braceletes 

para relógios, correias para relógios, caixas para reló-

gios, todos em metais preciosos e/ou suas ligas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190953

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : GOOD PHARMA DERMATO-

LOGY PTE. LTD.

  Endereço : 133 New Bridge Road, #10-03 China-

town Point, Singapore 059413

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos não medicinais; produtos 

de toilette não medicinais; preparações para limpeza; 

bálsamos, sem ser para fins medicinais; cosméticas 

para tratamentos corporais; preparados cosméticos 

para o cuidado da pele; preparações cosméticas para 

proteger a pele dos raios solares; cremes cosméticos de 

protecção; produtos para lavar o rosto; produtos para 

lavar o corpo; produtos para lavar as mãos; produtos 

para limpeza da pele; limpadores para mãos; loções 

para uso cosmético; leite hidratante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190954

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : GOOD PHARMA DERMATO-

LOGY PTE. LTD.

  Endereço : 133 New Bridge Road, #10-03 China-

town Point, Singapore 059413

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos não medicinais; produtos 

de toilette não medicinais; preparações para limpeza; 

bálsamos, sem ser para fins medicinais; cosméticas 

para tratamentos corporais; preparados cosméticos 

para o cuidado da pele; preparações cosméticas para 

proteger a pele dos raios solares; cremes cosméticos de 

protecção; produtos para lavar o rosto; produtos para 

lavar o corpo; produtos para lavar as mãos; produtos 

para limpeza da pele; limpadores para mãos; loções 

para uso cosmético; leite hidratante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190965

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6013 A B A 903
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190974

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Milliken & Company

  Endereço : 920 Milliken Road, Spartanburg, South 

Carolina 29303, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Vestuário para a proteção contra fogo; 

vestuário de resistência contra fogo para protecção 

contra lesões; tecidos vendidos como componentes de 

vestuário de protecção resistente ao fogo; chapelaria 

para a proteção contra fogo; chapelaria resistente ao 

fogo para protecção contra ferimentos; tecidos vendi-

dos como componente de vestuário de protecção da 

cabeça resistente ao fogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190975

[220]  Data de pedido : 2021/11/30

[730]  Requerente : Milliken & Company

  Endereço : 920 Milliken Road, Spartanburg, South 

Carolina 29303, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos; tecido resistente ao fogo para 

o fabrico de vestuário; tecido resistente ao fogo para o 

fabrico de chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190980

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 4

FG

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190981

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

[730]  Requerente : 

 SHI ANDA

  Endereço : 氹 2 9/M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190982

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

[730]  Requerente : 

 SHI ANDA

  Endereço : 氹 2 9/M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/190983

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 105

3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190984

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 105

3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190985

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190986

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/190987

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190988

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190989

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

[730]  Requerente : CHOICE HOTELS INTERNA-

TIONAL, INC.

  Endereço : 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 

MD 20850, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e motel; serviços de 

reserva de hotéis e motéis para terceiros; serviços de 

reserva em linha de hotéis e motéis para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190990

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

[730]  Requerente : CHOICE HOTELS INTERNA-

TIONAL, INC.

  Endereço : 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 

MD 20850, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e motel; serviços de 

reserva de hotéis e motéis para terceiros; serviços de 

reserva em linha de hotéis e motéis para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190991

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

[730]  Requerente : CHOICE HOTELS INTERNA-

TIONAL, INC.

  Endereço : 1 Choice Hotels Circle, Rockville, 

MD 20850, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel e motel; serviços de 

reserva de hotéis e motéis para terceiros; serviços de 

reserva em linha de hotéis e motéis para terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190993

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190994

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190995

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

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190996

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190997

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190998

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190999

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3 B 17

58 63 68

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191000

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56

19F 8

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191001

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56

19F 8

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191003

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 WONG HOI TONG

  Endereço : 13E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191004

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32-32-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/191005

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

106

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191006

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : TRIAD INC.

  Endereço : 2-18-25 Mitejima, Nishiyodogawa-Ku, 

Osaka, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191007

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191008

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191009

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191010

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191011

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191012

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191013

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191014

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191015

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191016

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9
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 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191017

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191018

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191019

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191020

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191021

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191022

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191023

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191024

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191025

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9
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 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191026

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191027

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191028

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191029

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191030

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

  Endereço : 156

8 9

 8-9Th Floor, Taikang Life Bldg., No.156 Fu Xing Men 

Nei St., Xicheng Dist., Beijing 100031, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191032

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 WONG MENG CHUN

  Endereço : 氹 381 16

2 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191033

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191035

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191036

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191037

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191039

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191040

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 156

D 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191041

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191042

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191043

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191044

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191045

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191046

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191047

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191048

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 樂

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191051

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 1

1 1404

  Nacionalidade :  Chinesa

  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/191052

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 1

1 1404
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  Nacionalidade :  Chinesa

  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/191053

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 1

1 1404

  Nacionalidade :  Chinesa

  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/191054

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 1

1 1404

  Nacionalidade :  Chinesa

  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/191055

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 1

1 1404

  Nacionalidade :  Chinesa

  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 
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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/191056

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 1

1 1404

  Nacionalidade :  Chinesa

  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/191057

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : Márcia Ribeiro Oliveira Silva

  Endereço : Ocean Gardens, Violet Court 16B, 

Taipa-Macau

  Nacionalidade :  Cabo-Verdiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços de tradução.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191058

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88

6 1609

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191059

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

 Tech Fund SRL

  Endereço : , , 

1266 39

 Luis Bonavita 1266 Piso 39, Montevideo, Uruguay

  Nacionalidade :  Uruguaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191060

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : HOYU KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Hoyu Co., Ltd.)

  Endereço : 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken 461-8650, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191068

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes; ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191072

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : Shangri-La International Hotel 

Management Limited

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços promocionais sob a forma de 

programas de incentivos de recompensa, afiliação e 

fidelidade; administração de programas de fidelidade 

ao consumidor; serviços promocionais sob a forma de 

organização, operação, gestão e supervisão de planos 

de fidelidade e incentivo e programas de recompensa 

para clientes; serviços de informações promocionais 

e de assessoria prestados a membros e assinantes de 

planos e programas de fidelidade por incentivo; gestão, 

organização, operação e supervisão de programas de 

fidelidade, incentivo ou promoção de clientes; serviços 

promocionais, organização, gestão e supervisão de 

programas de incentivo, recompensa, afiliação ou fide-

lidade e outros programas promocionais; serviços de 

compilação, análise e recuperação de informações de 

bases de dados informáticas no domínio de hóspedes 

de hotéis e resorts; serviços de publicidade; gestão co-

mercial de hotéis; pesquisa de marketing; publicidade; 

pesquisa de negócios; publicidade directa por correio; 

fornecimento e compilação de informações de negó-

cios hoteleiros; fornecimento de serviços comerciais a 

hóspedes de hotéis e resorts; serviços de marketing.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191073

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29 8 F

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191074

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29 8 F

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191075

[220]  Data de pedido : 2021/12/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29 8 F

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191076

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

42 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191077

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191078

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191079

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191080

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191081

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191082

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191083

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191084

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191085

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.
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  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/191086

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

[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/191087

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

[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/191088

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

[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/191089

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

[730]  Requerente : 

 HO CHI FAT

  Endereço : 9 13

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191090

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

[730]  Requerente : 

 HO CHI FAT
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  Endereço : 9 13

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

苿

萜

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191091

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

[730]  Requerente : 

 HO CHI FAT

  Endereço : 9 13

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

苿

萜

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191092

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

[730]  Requerente : 

 HO CHI FAT

  Endereço : 9 13

A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

苿

萜

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191093

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

[730]  Requerente : 

 MAK KA LEI

  Endereço : 

H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191094

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191095

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191096

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191098

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

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomea-

damente fornecimento de jogos de azar e apostas em 

linha; fornecimento de acesso temporário a software 

de jogos não descarregável para jogos de azar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191105

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

[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/191106

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

[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 : 
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[210]  N.º : N/191107

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

[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/191108

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

[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/191109

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores ciano 

escuro (Pantone 7721C) e preto (100K), conforme re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/191110

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores ciano 

escuro (Pantone 7721C) e preto (100K), conforme re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/191111

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

[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.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores ciano 

escuro (Pantone 7721C) e preto (100K), conforme re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/191112

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

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores ciano 

escuro (Pantone 7721C) e preto (100K), conforme re-

presentado na figura.

[210]  N.º : N/191113

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

[730]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de relógios de parede e mesa 

e relojoaria, nomedamente relógios, relógios de pul-

so, componentes para artigos de relógios de parede e 

mesa e relojoaria e acessórios para artigos de relógios 

de parede e mesa e relojoaria não incluídos noutras 

classes, relógios de parede e mesa e outros instrumen-

tos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relógios 

de parede e mesa e relojoaria), braceletes para reló-

gios, pulseiras para relógios, ponteiros de relógios (re-

lógios de parede e mesa e relojoaria), caixas e estojos 

para oferta de relógios de parede e mesa e relojoaria e 

artigos de joalharia, mecanismos e peças para relógios 

para os mesmos; artigos de joalharia; pedras preciosas 

e pedras semipreciosas; metais preciosos e suas ligas; 

alfinetes (artigos de joalharia).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/10  Su íç a

N.º 12293/2021

[210]  N.º : N/191114

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 52

16 13

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191115

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 52

16 13

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191116

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 52

16 13

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191117

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 52

16 13

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191118

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 52

16 13

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

)

)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191119

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 52

16 13

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191121

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

R F I D

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191122

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191123

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191124

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191125

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191126

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191127

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191128

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1601-1603 A 69

1 69 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191129

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

121

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 金 金 金

金 金 金 金 金

料 金 金 金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191130

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 81-2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191131

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191135

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

[730]  Requerente : 

 Prime Feast Group Limited

  Endereço : 18 K11

1 40

 Shop 40, 1/F, K11 Art Mall, 18 Hanoi Road, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

 Teng Hsiang Co., Ltd

  Endereço : 156 9

 9F., No. 156, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., 

Taipei City 105402, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

覧

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191136

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

[730]  Requerente : 

 Prime Feast Group Limited

  Endereço : 18 K11

1 40

 Shop 40, 1/F, K11 Art Mall, 18 Hanoi Road, Tsim Sha 

Tsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : 

 Teng Hsiang Co., Ltd

  Endereço : 156 9

 9F., No. 156, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., 

Taipei City 105402, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191137

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

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; perfumaria, incen-

sos e fragrâncias; dentífricos; unhas postiças; pestanas 

postiças; algodão para fins cosméticos; cotonetes para 

fins cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191138

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

[730]  Requerente : Hard Rock Holdings Limited

  Endereço : Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis, restauração e de 

bar; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; 

alojamento temporário.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191139

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 281

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191140

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Immedica Pharma AB

  Endereço : Norrtullsgatan 15 113 29 Stockholm 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças gástricas, hepáticas e metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191141

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 Donghuayuan Town Huailai County, Zhangjiakou 

City, Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191142

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 Tai Shi Zhuang Cun, Donghuayuan Town Huailai 

County, Zhangjiakou City, Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191143

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191144

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191145

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191146

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191147

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191148

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191149

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191150

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191151

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191152

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191153

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191154

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191155

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191156

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191157

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191158

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191159

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191160

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191161

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191162

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191163

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191164

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191165

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191166

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

  Endereço : 9 1 V

33 033

 Room 033, No. 33, Section V, 1st Floor, Commercial 

Building, No. 9 Wangjing Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191169

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

  Endereço : Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton- 

Scotland, G82 2SS- United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, exceto cervejas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191170

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

  Endereço : Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton- 

Scotland, G82 2SS- United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, exceto cervejas.

[554]  Marca : 

[210]  N.º : N/191172

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 711010

160 4 6

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191173

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 711010

160 4 6
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191175

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 711010

160 4 6

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191176

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191177

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited
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  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191178

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-
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pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191179

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191180

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191181

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191182

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191183

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191184

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191185

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191186

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191187

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191188

[220]  Data de pedido : 2021/12/06
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191189

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191190

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191191

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191192

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191193

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191194

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191195

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 211 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191196

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191197

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191200

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[ ]
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191201

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 MOVIE-TELEVISION-MEDIA ASSOCIATION OF 

MACAU

  Endereço : 246 13

L-M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191202

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

 MOVIE-TELEVISION-MEDIA ASSOCIATION OF 

MACAU

  Endereço : 246 13

L-M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191208

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Sisco Textiles N.V.

  Endereço : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 

Willemstad, Curaçao

  Nacionalidade :  Curaçao

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitação de couro, artigos 

feitos nesses materiais não incluídos noutras classes; 

sacos de mão, malas de viagem, sacos de viagem, sa-

cos desportivos, sacos de praia, bolsas em estilo ba-

nana (banana pouches), mochilas e sacos de compra; 

chapéus-de-chuva e guarda-sóis; carteiras de bolso e 

bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191209

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Sisco Textiles N.V.

  Endereço : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 

Willemstad, Curaçao

  Nacionalidade :  Curaçao

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário de desporto e lazer; vestuário de protecção (não 

incluídos noutras classes) para surf, windsurf e ski em 

água, bem como para outros desportos aquáticos; fatos 

isotérmicos, fatos (para desporto aquático); maillots 

protectores para desportos náuticos; calçado, em espe-

cial calçado desportivo, sapatos de lazer, botas (para 

neve), botins para desportos aquáticos, chinelas do 

estilo oriental, chinelos e sandálias; chapelaria, sendo 

bonés e palas de boné.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191213

[220]  Data de pedido : 2021/12/06
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[730]  Requerente : Sisco Textiles N.V.

  Endereço : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 

Willemstad, Curaçao

  Nacionalidade :  Curaçao

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitação de couro, artigos 

feitos nesses materiais não incluídos noutras classes; 

sacos de mão, malas de viagem, sacos de viagem, sa-

cos desportivos, sacos de praia, bolsas em estilo ba-

nana (banana pouches), mochilas e sacos de compra; 

chapéus-de-chuva e guarda-sóis; carteiras de bolso e 

bolsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191214

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Sisco Textiles N.V.

  Endereço : Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, 

Willemstad, Curaçao

  Nacionalidade :  Curaçao

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; vestu-

ário de desporto e lazer; vestuário de protecção (não 

incluídos noutras classes) para surf, windsurf e ski em 

água, bem como para outros desportos aquáticos; fatos 

isotérmicos, fatos (para desporto aquático); maillots 

protectores para desportos náuticos; calçado, em espe-

cial calçado desportivo, sapatos de lazer, botas (para 

neve), botins para desportos aquáticos, chinelas do 

estilo oriental, chinelos e sandálias; chapelaria, sendo 

bonés e palas de boné.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191216

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria de 

vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho rela-

cionados com vestuário, calçado, chapelaria e relógios 

de parede e de mesa e relógios, óculos, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de cabe-

dal, malas, roupa de cama, têxteis para o lar, artigos 

domésticos, artigos de papelaria, bagagem, artigos 

desportivos e artigos para fumadores; serviços de 

marketing; análises e investigações de mercado; pu-

blicidade; serviços de promoção de vendas; aluguer de 

espaços publicitários; distribuição de bens e material 

publicitário para fins publicitários, inclusive por meio 

electrónico e da internet; apresentação de produtos, 

em particular loja e decoração de lojas e montras; 

organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade; promoção de relações comerciais através 

da disponibilização de contactos comerciais e de negó-

cios; assessoria e serviços de assessoria para consumi-

dores; consultadoria empresarial e de administração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

consultadoria de moda (para fim promocional); or-

ganização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas a 

retalho relacionados com vestuário, calçado, chapela-

ria e relógios de parede e de mesa e relógios, óculos, 

acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, artigos 

de cabedal, bolsas, roupa de cama, têxteis para o lar, 

artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos de desporto e artigos para fumar; serviços de 

vendas por grosso e a retalho online e serviços de pe-

didos online relacionados com vestuário, calçado, cha-

pelaria e relógios de parede e de mesa e relógios, ócu-

los, acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, ar-

tigos de cabedal, malas, roupa de cama, têxteis para o 

lar, artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos desportivos e artigos para fumadores; serviços 

de encomendas por correspondência e serviços de 

encomendas online informatizados relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria e relógios de parede e 

de mesa e relógios, óculos, acessórios de moda, cosmé-

ticos e perfumaria, artigos de cabedal, malas, roupa de 

cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, artigos de 

papelaria, bagagem, artigos desportivos e artigos para 

fumadores.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191217

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria de 

vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho rela-

cionados com vestuário, calçado, chapelaria e relógios 

de parede e de mesa e relógios, óculos, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de cabe-

dal, malas, roupa de cama, têxteis para o lar, artigos 

domésticos, artigos de papelaria, bagagem, artigos 

desportivos e artigos para fumadores; serviços de 

marketing; análises e investigações de mercado; pu-

blicidade; serviços de promoção de vendas; aluguer de 

espaços publicitários; distribuição de bens e material 

publicitário para fins publicitários, inclusive por meio 

electrónico e da internet; apresentação de produtos, 

em particular loja e decoração de lojas e montras; 

organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade; promoção de relações comerciais através 

da disponibilização de contactos comerciais e de negó-

cios; assessoria e serviços de assessoria para consumi-

dores; consultadoria empresarial e de administração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

consultadoria de moda (para fim promocional); or-

ganização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas a 

retalho relacionados com vestuário, calçado, chapela-

ria e relógios de parede e de mesa e relógios, óculos, 

acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, artigos 

de cabedal, bolsas, roupa de cama, têxteis para o lar, 

artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos de desporto e artigos para fumar; serviços de 

vendas por grosso e a retalho online e serviços de pe-

didos online relacionados com vestuário, calçado, cha-

pelaria e relógios de parede e de mesa e relógios, ócu-

los, acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, ar-

tigos de cabedal, malas, roupa de cama, têxteis para o 

lar, artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos desportivos e artigos para fumadores; serviços 

de encomendas por correspondência e serviços de 

encomendas online informatizados relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria e relógios de parede e 

de mesa e relógios, óculos, acessórios de moda, cosmé-

ticos e perfumaria, artigos de cabedal, malas, roupa de 

cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, artigos de 

papelaria, bagagem, artigos desportivos e artigos para 

fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191218

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria de 

vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho rela-

cionados com vestuário, calçado, chapelaria e relógios 

de parede e de mesa e relógios, óculos, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de cabe-

dal, malas, roupa de cama, têxteis para o lar, artigos 

domésticos, artigos de papelaria, bagagem, artigos 

desportivos e artigos para fumadores; serviços de 

marketing; análises e investigações de mercado; pu-

blicidade; serviços de promoção de vendas; aluguer de 

espaços publicitários; distribuição de bens e material 

publicitário para fins publicitários, inclusive por meio 

electrónico e da internet; apresentação de produtos, 

em particular loja e decoração de lojas e montras; 

organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade; promoção de relações comerciais através 

da disponibilização de contactos comerciais e de negó-

cios; assessoria e serviços de assessoria para consumi-

dores; consultadoria empresarial e de administração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

consultadoria de moda (para fim promocional); or-

ganização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas a 

retalho relacionados com vestuário, calçado, chapela-

ria e relógios de parede e de mesa e relógios, óculos, 

acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, artigos 

de cabedal, bolsas, roupa de cama, têxteis para o lar, 

artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos de desporto e artigos para fumar; serviços de 

vendas por grosso e a retalho online e serviços de pe-
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didos online relacionados com vestuário, calçado, cha-

pelaria e relógios de parede e de mesa e relógios, ócu-

los, acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, ar-

tigos de cabedal, malas, roupa de cama, têxteis para o 

lar, artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos desportivos e artigos para fumadores; serviços 

de encomendas por correspondência e serviços de 

encomendas online informatizados relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria e relógios de parede e 

de mesa e relógios, óculos, acessórios de moda, cosmé-

ticos e perfumaria, artigos de cabedal, malas, roupa de 

cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, artigos de 

papelaria, bagagem, artigos desportivos e artigos para 

fumadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191219

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios, consultadoria de 

vendas; serviços de vendas por grosso e a retalho rela-

cionados com vestuário, calçado, chapelaria e relógios 

de parede e de mesa e relógios, óculos, acessórios 

de moda, cosméticos e perfumaria, artigos de cabe-

dal, malas, roupa de cama, têxteis para o lar, artigos 

domésticos, artigos de papelaria, bagagem, artigos 

desportivos e artigos para fumadores; serviços de 

marketing; análises e investigações de mercado; pu-

blicidade; serviços de promoção de vendas; aluguer de 

espaços publicitários; distribuição de bens e material 

publicitário para fins publicitários, inclusive por meio 

electrónico e da internet; apresentação de produtos, 

em particular loja e decoração de lojas e montras; 

organização de exposições com fins comerciais ou de 

publicidade; promoção de relações comerciais através 

da disponibilização de contactos comerciais e de negó-

cios; assessoria e serviços de assessoria para consumi-

dores; consultadoria empresarial e de administração; 

consultadoria em organização de negócios comerciais; 

consultadoria profissional em negócios comerciais; 

consultadoria de moda (para fim promocional); or-

ganização de desfiles de moda para fins comerciais, 

industriais e publicitários; gestão de lojas de vendas a 

retalho relacionados com vestuário, calçado, chapela-

ria e relógios de parede e de mesa e relógios, óculos, 

acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, artigos 

de cabedal, bolsas, roupa de cama, têxteis para o lar, 

artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos de desporto e artigos para fumar; serviços de 

vendas por grosso e a retalho online e serviços de pe-

didos online relacionados com vestuário, calçado, cha-

pelaria e relógios de parede e de mesa e relógios, ócu-

los, acessórios de moda, cosméticos e perfumaria, ar-

tigos de cabedal, malas, roupa de cama, têxteis para o 

lar, artigos domésticos, artigos de papelaria, bagagem, 

artigos desportivos e artigos para fumadores; serviços 

de encomendas por correspondência e serviços de 

encomendas online informatizados relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria e relógios de parede e 

de mesa e relógios, óculos, acessórios de moda, cosmé-

ticos e perfumaria, artigos de cabedal, malas, roupa de 

cama, têxteis para o lar, artigos domésticos, artigos de 

papelaria, bagagem, artigos desportivos e artigos para 

fumadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco e bege.

[210]  N.º : N/191220

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Ezaki Glico Kabushiki Kaisha 

(also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.)

  Endereço : 6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; preparações higiénicas para fins médicos; subs-

tâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, ali-

mentos para bebés; emplastros, material para pensos; 

matérias para chumbar os dentes, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para destruir animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; fraldas para bebés (fraldas); 

preparações químicas para fins farmacêuticos; con-

feitaria, medicamentosa; fibra dietética; suplementos 

dietéticos para animais; bebidas dietéticas adaptadas 

para fins medicinais; alimentos dietéticos adaptados 
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para fins medicinais; substâncias dietéticas para uso 

medicinal; enzimas para fins medicinais; farinha para 

fins farmacêuticos; alimentos para bebés ou crianças; 

germicidas; gorduras para fins médicos; gorduras para 

fins veterinários; farinha láctea para bebés; leite em 

pó para bebés ou crianças; leite líquido para bebés e 

crianças; preparações alimentares para bebés (infant 

formula); bebidas para bebés ou crianças; alimentos 

medicinais para animais; bebidas medicinais; medi-

camentos para fins humanos; medicamentos para fins 

veterinários; suplementos nutricionais; preparações 

farmacêuticas; amido para fins dietéticos ou farma-

cêuticos; preparações veterinárias; suplementos nu-

tricionais contendo ferro como ingrediente principal; 

suplementos à base de plantas; suplementos alimenta-

res naturais; bebidas para terapias dietéticas (dietote-

rapia); alimentos para terapias dietéticas (dietoterapia); 

suplementos dietéticos para humanos; reagentes para 

testes de diagnóstico para fins médicos; preparações 

para testes para fins médicos; preparações de diagnós-

tico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e preto.

[210]  N.º : N/191221

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Ezaki Glico Kabushiki Kaisha 

(also trading as Ezaki Glico Co., Ltd.)

  Endereço : 6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pão, biscoitos, bolos, pastelaria, cho-

colate, produtos de chocolate, confeitaria, doces (gulo-

seimas), gelos (comestíveis) e gelados; preparações de 

cereais; molho para massa alimentar; almoços embala-

dos constituídos por arroz, com adição de carne, peixe 

ou vegetais; glúten para alimentos; farinha; bebidas à 

base de café.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e preto.

[210]  N.º : N/191225

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Diamond Manufacturers Limited

  Endereço : 60 St. Martin’s Lane, London, WC2N 

4JS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191226

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Diamond Manufacturers Limited

  Endereço : 60 St. Martin’s Lane, London, WC2N 

4JS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191227

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Diamond Manufacturers Limited

  Endereço : 60 St. Martin’s Lane, London, WC2N 

4JS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191228

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Diamond Manufacturers Limited

  Endereço : 60 St. Martin’s Lane, London, WC2N 

4JS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191229

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Diamond Manufacturers Limited

  Endereço : 60 St. Martin’s Lane, London, WC2N 

4JS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191230

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : Diamond Manufacturers Limited

  Endereço : 60 St. Martin’s Lane, London, WC2N 

4JS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191231

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191232

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191233

[220]  Data de pedido : 2021/12/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 1 A 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191237

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : 

 Bitorange (Guangzhou) Education Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 

9 1601

 Room 1601, No. 9, Zexi Street, Hanxi Village (Hanxi 

Commercial Center), Zhongcun Street, Panyu District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191238

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191239

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

162 18 19 1 1-12 A1 1-13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191240

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

162 18 19 1 1-12 A1 1-13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191241

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 30-1

4

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 老

旅

臨

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191278

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.
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  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Amendoins preparados; batatas fritas; 

carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e le-

gumes em conserva, secos e cozidos; geleias (confeitos), 

doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; batidos de 

leite; óleos e gorduras alimentares; cobertura de nata 

batida para piza; conservas, picles; aperitivos alimen-

tares e aperitivos instantâneos à base de queijo, bata-

tas, ovos, frutos secos (nozes), carne, vegetais e frutas; 

hambúrgueres; iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191280

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; gestão de 

empresas; consultoria em organização de negócios 

comerciais; administração de empresas; serviços de 

trabalhos administrativos; serviços de franquia (admi-

nistração de assuntos de negócios de franquias); servi-

ços de franquia em relação à prestação de serviços de 

restauração; serviços de assessores para a direção de 

negócios comerciais; serviços de assessoria relaciona-

dos com a publicidade para franchisings; serviços de 

assistência de negócios relacionada com o estabele-

cimento de negócios de franquias; prestação de assis-

tência empresarial no estabelecimento de franquias; 

fornecimento de assistência comercial em operações 

de franquia; serviços de marketing; informações co-

merciais; inquéritos de negócios comerciais; pesquisas 

comerciais; negociação de contratos de negócios para 

terceiros; serviços de fornecimento para terceiros 

[compra de produtos e serviços para outras empresas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191281

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Amendoins preparados; batatas fritas; 

carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e le-

gumes em conserva, secos e cozidos; geleias (confeitos), 

doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; batidos de 

leite; óleos e gorduras alimentares; cobertura de nata 

batida para piza; conservas, picles; aperitivos alimen-

tares e aperitivos instantâneos à base de queijo, bata-

tas, ovos, frutos secos (nozes), carne, vegetais e frutas; 

hambúrgueres; iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191283

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; gestão de 

empresas; consultoria em organização de negócios 

comerciais; administração de empresas; serviços de 

trabalhos administrativos; serviços de franquia (admi-

nistração de assuntos de negócios de franquias); servi-

ços de franquia em relação à prestação de serviços de 

restauração; serviços de assessores para a direção de 

negócios comerciais; serviços de assessoria relaciona-

dos com a publicidade para franchisings; serviços de 

assistência de negócios relacionada com o estabele-

cimento de negócios de franquias; prestação de assis-

tência empresarial no estabelecimento de franquias; 

fornecimento de assistência comercial em operações 

de franquia; serviços de marketing; informações co-

merciais; inquéritos de negócios comerciais; pesquisas 

comerciais; negociação de contratos de negócios para 

terceiros; serviços de fornecimento para terceiros 

[compra de produtos e serviços para outras empresas].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191284

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes oferecendo hambúrgueres, hambúrgueres 

de queijo cheeseburgers  (sanduíches), cachorro-

-quente, batatas fritas e batidos de leite; serviços pro-

videnciados por restaurantes e outros estabelecimen-

tos, que operam sob franquia, afim de providenciar 

comidas e bebidas preparadas para consumo; serviços 

de informação e aconselhamento relacionado com os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191285

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes oferecendo hambúrgueres, hambúrgueres 

de queijo cheeseburgers  (sanduíches), cachorro-

-quente, batatas fritas e batidos de leite; serviços pro-

videnciados por restaurantes e outros estabelecimen-

tos, que operam sob franquia, afim de providenciar 

comidas e bebidas preparadas para consumo; serviços 

de informação e aconselhamento relacionado com os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191286

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes oferecendo hambúrgueres, hambúrgueres 

de queijo cheeseburgers  (sanduíches), cachorro-

-quente, batatas fritas e batidos de leite; serviços pro-

videnciados por restaurantes e outros estabelecimen-

tos, que operam sob franquia, afim de providenciar 

comidas e bebidas preparadas para consumo; serviços 

de informação e aconselhamento relacionado com os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/191287

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Five Guys Holdings, Inc.

  Endereço : 10718 Richmond Highway, Lorton, 

Virginia 22079, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

restaurantes oferecendo hambúrgueres, hambúrgueres 

de queijo cheeseburgers  (sanduíches), cachorro-

-quente, batatas fritas e batidos de leite; serviços pro-

videnciados por restaurantes e outros estabelecimen-

tos, que operam sob franquia, afim de providenciar 

comidas e bebidas preparadas para consumo; serviços 

de informação e aconselhamento relacionado com os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/191292

[220]  Data de pedido : 2021/12/07
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[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; be-

bidas com gás; águas minerais e gasosas; bebidas de 

frutos e sumos de frutos; xaropes e outras preparações 

não alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191293

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas perfumadas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191296

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios de pulso e relógios; cronó-

metros; brincos de orelhas; anéis [joalharia]; colares 

[joalharia]; pulseiras [joalharia]; alfinetes de adereço 

feitos de metal precioso; ornamentos de metal precio-

so para sapatos; caixas em metais preciosos; alfinetes 

[joalharia]; clipes fixadores para gravatas; botões de 

punho; correias de relógio; joalharia; relógio desper-

tador; estojos para relógios de pulso; pulseiras de reló-

gios.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191301

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de videojogos; sacos adapta-

dos para o transporte de artigos desportivos; ornamen-

tos para árvores de Natal, excepto artigos de ilumina-

ção e confeitaria; brinquedos; luvas feitas especifica-

mente para uso na prática de desportos; brinquedos 

de peluche; esquis; capas para esquis; sacos de esquis; 

pranchas de snowboard; bastões de esqui; cartas de jo-

gar; bolas de jogar; barbatanas para natação; patins de 

rodas; patins de gelo; sacos especialmente adaptados 

para equipamento desportivo; máquinas para exercício 

físico; aparelhos para treino desportivo; aparelhos de 

desporto de brinquedo; dispositivos de jogo portáteis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191302

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Montagem de materiais por encomen-

da [para terceiros]; serviços de bordados; costura; 

preparação de têxteis [aplicação de acabamentos para 

têxteis]; branqueamento de tecidos; tratamento de 

pressão permanente de tecidos; corte de tecidos [fa-
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zendas]; serviços de trabalho de peles customizado; 

impermeabilização de tecidos; impressão de desenhos; 

informação sobre tratamento de materiais; trabalhos 

de pelaria; modificações de vestuário; serviços de 

pré-encolhimento de tecidos; trabalhos de selaria; 

acolchoamento; alfaiataria personalizada; serviços de 

tanaria; tintura de calçado; tintura de couro; tintura 

de têxteis; tintura de tecidos; tintura de peles; serviços 

de tinturaria; tratamento da água; tratamento anti-

-rugas para vestuário; tratamento da lã; tratamento de 

tecidos; tratamento anti-traça de tecidos; trabalho de 

peles; produção de trabalhos em couro.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191309

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191310

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191311

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-
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mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191312

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191314

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[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/191316

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191317

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191318

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191319

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-
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las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191320

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191321

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 
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para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191322

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191323

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191324

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191325

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos e produtos para 

os cuidados da pele, nomeadamente, base de maqui-

lhagem, corretores [cosméticos], máscara [rímel], som-

bras para os olhos, delineadores para os olhos e para 

sobrancelhas, batons para os lábios, delineador para 

os lábios, bálsamo para os lábios, pós cosméticos para 

os lábios, produtos bronzeadores, rouges cosméticos, 

cremes hidratantes, removedores de maquilhagem; pós 

para o corpo não medicinais; sabonetes para o corpo; 

gel de banho, óleos para banho, sáis para banho, péro-

las de banho, e preparações efervescentes para banho; 

cremes de cuidado da pele, sem ser para uso medi-

cinal, nomeadamente, loções, cremes, produtos de 

limpeza da pele, esfoliantes para a pele, máscaras de 

beleza, tónicos para a pele; preparações e tratamentos 

para o cabelo e para pentear o cabelo, nomeadamente, 

champôs, amaciadores, sprays para finalizar pentea-

dos, e geles para o cabelo; desodorizantes pessoais, 

preparações para bronzear [cosméticos]; óleos e loções 

protetores solares; preparações para barbear; dentífri-

cos; perfumes, água de toilette, óleos essenciais para 

uso pessoal, óleos para a perfumaria; preparações 

para os cuidados das unhas; vernizes para as unhas; 

pedra-pomes, cotonetes algodoados e bastonetes algo-

doados para fins não médicos, todos para uso corpo-

ral; fragâncias aromáticos para interiores, varetas de 

incenso, potpourris aromáticos e sachês de potpourris; 

toalhetes cosméticos impregnados com pós cosméti-

cos; lenços impregnados de loções cosméticas; estojos 

de cosmética e conjuntos para presentes contendo pre-

parações para os cuidados da pele e/ou cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191326

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas aromáticas e velas sem 

aromas, incluindo velas perfumadas, velas de chá per-

fumadas e velas cheias de perfume; conjunto de velas 
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aromáticas para presente; velas perfumadas vendidas 

em conjunto com pratos e castiçais como uma unidade; 

conjuntos de velas perfumadas, compostos por velas 

perfumadas em recipientes de vidro, madeira e metal 

e placas para velas, todos vendidos como unidade; 

velas perfumadas para jardins que consistem em velas 

perfumadas em recipientes de vidro, madeira e metal 

e placas para velas, juntamente com pedras coloridas e 

brancas, todos vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191327

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas aromáticas e velas sem 

aromas, incluindo velas perfumadas, velas de chá per-

fumadas e velas cheias de perfume; conjunto de velas 

aromáticas para presente; velas perfumadas vendidas 

em conjunto com pratos e castiçais como uma unidade; 

conjuntos de velas perfumadas, compostos por velas 

perfumadas em recipientes de vidro, madeira e metal 

e placas para velas, todos vendidos como unidade; 

velas perfumadas para jardins que consistem em velas 

perfumadas em recipientes de vidro, madeira e metal 

e placas para velas, juntamente com pedras coloridas e 

brancas, todos vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191328

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Emeis Cosmetics Pty Ltd

  Endereço : 25 Smith Street, Fitzroy VIC 3065, 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas aromáticas e velas sem 

aromas, incluindo velas perfumadas, velas de chá per-

fumadas e velas cheias de perfume; conjunto de velas 

aromáticas para presente; velas perfumadas vendidas 

em conjunto com pratos e castiçais como uma unidade; 

conjuntos de velas perfumadas, compostos por velas 

perfumadas em recipientes de vidro, madeira e metal 

e placas para velas, todos vendidos como unidade; 

velas perfumadas para jardins que consistem em velas 

perfumadas em recipientes de vidro, madeira e metal 

e placas para velas, juntamente com pedras coloridas e 

brancas, todos vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191329

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Tumi, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de limpeza multiusos; prepa-

rações de limpeza, lavagem, abrasivos e de polimento; 

spray refrescante de tecidos perfumados; amaciadores 

de tecidos; preparações de limpeza e polimento de 

couro e calçado; preparações de toilette (não medici-

nais); produtos e preparações de cosmética; produtos 

de sabão; preparações de barbear; loções, cremes e 

preparações para o cuidado do rosto, corpo, couro ca-

beludo, unhas e cabelo; fragâncias; perfumes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191330

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Tumi, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; cabides para vestuário; al-

mofadas; coberturas para vestuário [armazenamento]; 

fechaduras e chaves, não metálicos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191331

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Tumi, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado e chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191332

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Tumi, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas por grasso, serviços 

retalhistas e serviços de vendas a retalho online apre-

sentando malas de viagem, malas, sacos de transporte 

para todos os fins, mochilas, carteiras, estojos, guarda-

-chuvas, dispositivos de localização de bagagem, ves-

tuário, chapelaria, calçado, óculos, fechaduras, porta-

-chaves, estojos de protecção e bolsas para dispositivos 

electrónicos portáteis, cabos electrónicos e eléctricos, 

adaptadores e carregadores, baterias portáteis, bate-

rias recarregáveis, auscultadores, auriculares, altifa-

lantes, tampões auriculares, etiquetas, máscaras para 

os olhos, kits de amenidades de viagem, capas para 

malas, correias para bagagem, cintas para bagagem, 

balanças, almofadas, mobiliário, fragrâncias, produtos 

e preparações cosméticas; obtenção de contratos para 

compra e venda de mercadorias; publicidade; servi-

ços de gestão de vendas; serviços de publicidade e de 

promoção de vendas; apresentação de produtos nos 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho 

relacionados com a provisão de prestação de serviços 

de compras ao domicílio no domínio das mercadorias 

de consumo geral; fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo através de redes de telecomuni-

cação; informações comerciais; fornecimento de infor-

mações comerciais no domínio dos meios de comuni-

cação social; fornecimento de programas de premiação 

por incentivo através da emissão e processamento de 

pontos de fidelidade para compra de bens e serviços 

de uma empresa; fornecimento de informações comer-

ciais através da internet; fornecimento de informações 

relacionadas com vendas comerciais; fornecimento de 

informação e assessoria aos consumidores no âmbito 

da seleção de produtos e artigos a comprar; prestador 

de serviços externos no domínio da gestão do relacio-

namento com o cliente; promoção de vendas para ter-

ceiros através da distribuição e administração de car-

tões de utilizador privilegiado; serviços de marketing; 

promoção, publicidade e marketing de páginas online; 

serviços de administração comercial para o proces-

samento de vendas feitas através da internet; serviços 

de assessoria em gestão de negócios relacionados com 

franchising; organização de exposições e feiras comer-

ciais com fins comerciais e promocionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191333

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Tumi, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de limpeza multiusos; prepa-

rações de limpeza, lavagem, abrasivos e de polimento; 

spray refrescante de tecidos perfumados; amaciadores 

de tecidos; preparações de limpeza e polimento de 

couro e calçado; preparações de toilette (não medici-

nais); produtos e preparações de cosmética; produtos 

de sabão; preparações de barbear; loções, cremes e 

preparações para o cuidado do rosto, corpo, couro ca-

beludo, unhas e cabelo; fragâncias; perfumes.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191334

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Tumi, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; cabides para vestuário; al-

mofadas; coberturas para vestuário [armazenamento]; 

fechaduras e chaves, não metálicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191335

[220]  Data de pedido : 2021/12/07

[730]  Requerente : Tumi, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado e chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191342

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

JT15609

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191343

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4268 2

JT15609

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191352

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191353

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 9

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191354

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191356

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102, 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191357

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102, 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191358

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102, 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191359

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[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 : 
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[210]  N.º : N/191360

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[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 : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191361

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[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/191362

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[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/191363

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[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 : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191364

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[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 : 
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[210]  N.º : N/191365

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52 3

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191367

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Hijos de Rivera, SA

  Endereço : Polígono Industrial de la Grela-Bens., 

Jose Maria Rivera Corral 6, 15008 A Coruña , Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

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

águas minerais e gaseificadas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações não alcoó-

licas para o fabrico de bebidas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco e vermelho 

(conforme representação da marca).

[210]  N.º : N/191368

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 WORLD FIRST HOLDINGS LIMITED

  Endereço : Flat/Rm 1204, Blk 6, 12/F, The Ga-

teway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191369

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 WORLD FIRST HOLDINGS LIMITED

  Endereço : Flat/Rm 1204, Blk 6, 12/F, The Ga-

teway, Harbour City, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191370

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29 12 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/191371

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

3 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191372

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

3 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191375

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191376

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191377

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191383

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 
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 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191384

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG 

LIMITED

  Endereço : 鰂 18

40 4007-09

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191385

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Novel Century Limited

  Endereço : 38/F, New World Tower, 16-18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, 

não incluídos em outras classes; artigos de joalharia, 

pedras preciosas, pedras semipreciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; reló-

gios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191386

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Novel Century Limited

  Endereço : 38/F, New World Tower, 16-18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, 

não incluídos em outras classes; artigos de joalharia, 

pedras preciosas, pedras semipreciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; reló-

gios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191387

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Novel Century Limited

  Endereço : 38/F, New World Tower, 16-18 Queen’s 

Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, 

não incluídos em outras classes; artigos de joalharia, 

pedras preciosas, pedras semipreciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; reló-

gios.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191388

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Novel Century Limited

  E ndere ç o : 38/F, New World Tower, 16-18 

Queen s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, 

não incluídos em outras classes; artigos de joalharia, 

pedras preciosas, pedras semipreciosas, gemas, péro-

las, jades, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; reló-

gios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191391

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

gos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; 

pedras semipreciosas; relojoaria e instrumentos cro-

nométricos; diamantes; relógios; relógios de parede e 

mesa; pedras preciosas e pedras preciosas orgânicas; 

imitações de pedras preciosas (paste gems); jades; 

pérolas; estojos para artigos de joalharia; estojos para 

relógios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191392

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited

  Endereço : G/F, Block B, Summit Building, 30 

Man Yue Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

serviços retalhistas e por grosso de metais preciosos e 

suas ligas e artigos em metais preciosos ou em plaqué, 

artigos de joalharia, pedras preciosas, pedras semi-

preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, 

diamantes, relógios, relógios de parede e mesa, pedras 

preciosas, pedras preciosas orgânicas, imitações de 

pedras preciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos 

para artigos de joalharia, estojos para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas 

e artigos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

relojoaria e instrumentos cronométricos, diamantes, 

relógios, relógios de parede e mesa, pedras preciosas, 

pedras preciosas orgânicas, imitações de pedras pre-

ciosas (paste gems), jades, pérolas, estojos para artigos 

de joalharia, estojos para relógios; serviços de agência 

de importação e exportação relacionados com metais 

preciosos e suas ligas e artigos em metais preciosos 

ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras preciosas, 

pedras semipreciosas, relojoaria e instrumentos cro-

nométricos, diamantes, relógios, relógios de parede e 

mesa, pedras preciosas, pedras preciosas orgânicas, 

imitações de pedras preciosas (paste gems), jades, pé-

rolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para re-

lógios; serviços de assessoria comercial e de consulto-

ria relacionados com todos os serviços atrás referidos; 

serviços de franquia relacionados com todos os acima 

ditos; promoção de vendas para terceiros; serviços de 

leilões; arranjo, organização e condução de exposi-

ções, feiras comerciais e espectáculos de moda para 

fins comerciais, promocionais ou de marketing; todos 

os serviços acima mencionados relacionados com o 

comércio electrónico (e-commerce) ou providenciados 

através de uma base de dados informática, internet ou 

telecomunicações.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191398

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Helly Hansen AS

  Endereço : Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

couros e peles de animais; malas para uso em viagem, 

sacos, sacos de transporte, mochilas com duas alças, 

mochilas, baús e sacos de viagem, sacos para alpinis-

tas, sacos para campistas, sacos para montanhistas, 

bolsas de caça (acessórios de caça), sacolas de caça, 

bolsas para usar à cintura, sacos para usar ao peito 

e sacos para desporto, sacos de praia, malas de mão, 

sacos para compras, sacos para usar à cintura, sacos 

para ferramentas, vazios, estojos para artigos de higie-

ne pessoal vazios, sacos escolares, mochilas com uma 

alça, maletas, malas de viagem, pastas para documen-

tos, porta-moedas, carteiras de bolso; estojos em couro 

ou cartão-couro; porta-cartões de visita; porta-chaves; 

conjuntos de viagem [marroquinaria]; chapéus-de-chu-

va e chapéus-de-sol; bengalas; bengalas-assentos; bas-

tões de caminhada; bastões de montanhismo; chicotes, 

arreios e selaria; correias e trelas de couro; cintos (em 

couro); bandoleiras [correias] em couro; coleiras, ves-

tuário e trelas para animais; guarnições de couro para 

móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191400

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Helly Hansen AS

  Endereço : Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis, não incluí-

dos noutras classes; substitutos para têxteis; tecidos; 

panos; forros [matérias têxteis]; coberturas de cama e 

mesa; toalhas em matérias têxteis; lenços de bolso em 

matérias têxteis; sacos de dormir; tapeçarias murais 

em matérias têxteis; roupa branca de casa; feltro; col-

chas; mantas de viagem [mantas de colo]; individuais 

de mesa em matérias têxteis; cortinas em matérias têx-

teis ou em plástico; estandartes em matérias têxteis ou 

plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191401

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Helly Hansen AS

  Endereço : Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; vestuário exterior; jaque-

tas; jaquetas de safári; camisolas de malha [vestuário]; 

macacões; sobretudos; suéteres; pulôveres; casacos; 

coletes; casacos sem mangas; camisetas; parkas; ves-

tuário de malha; polares; vestuário em lã; coletes para 

fatos; calças; calções; collants; roupa interior; roupa 

interior absorvente de suor; meias absorventes de suor; 

boxers [cuecas]; roupa de praia; vestuário de penas; 

vestuário infantil; vestuário com infravermelhos, sem 

ser para uso medicinal; casacos compridos; vestuário 

impermeável; jaquetas impermeáveis; roupa para des-

porto; camisetas para desporto; jaquetas para despor-

to; maillots para desporto; casacos impermeáveis com 

capuz; casacos resistentes ao vento; fatos isotérmicos 

para esqui aquático; fatos para natação; fatos isotérmi-

cos para desportos aquáticos; gabardinas; calçado; bo-

tas; chinelos; sapatos para a praia; sandálias; sapatos; 

calçado para desporto; antiderrapantes para calçado; 

acessórios em metal para calçado; botas de escalada; 

botas de alpinismo (com espigões em metal); botas 

impermeáveis; sapatos impermeáveis; chapelaria, cha-

péus, bonés, viseiras; faixas para a cabeça [vestuário]; 

meias; peúgas; hosiery ; cintas (vestuário); perneiras 

[aquecedores de pernas]; perneiras; luvas [vestuário], 

luvas sem dedos, Luvas para esqui, mitenes; lenços 

de cabeça ou pescoço; bandanas [lenços de pescoço]; 

cintos [vestuário]; suspensórios para vestuário [sus-

pensórios]; jardineiras para velejar; vestuário, calçado 

e chapelaria para vela, desportos náuticos, tiro, caça, 

caminhada, equitação e hipismo; vestuário com isola-

mento térmico, sem ser para proteção contra acidentes 

ou lesões; jaquetas isolamento térmico; anoraques im-

permeáveis.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191402

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : Helly Hansen AS

  Endereço : Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas, cordões [laços] e bordados 

e fitas e laços de retrosaria; botões, colchetes e ilhós, 

alfinetes e agulhas; flores artificiais; decorações para o 

cabelo; cabelo postiço; fitas elásticas; atacadores para 

sapatos; bandoletes para o cabelo; guarnições [pas-

samanaria]; berloques decorativos (sem ser para joa-

lharia, porta-chaves e correntes para chaves); enfeites 

para calçado; fivelas [acessórios de vestuário]; fechos 

para sapatos; fechos de correr; chumaços para vestuá-

rio; peças coláveis a quente para reparação de artigos 

têxteis; números ou letras para marcar a roupa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191404

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 SIO CHAN TIM

  Endereço : 46-48 25

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191405

[220]  Data de pedido : 2021/12/09

[730]  Requerente : 

 SIO CHAN TIM

  Endereço : 46-48 25

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191407

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

 Lam Pek Iok

  Endereço : 氹 5 10/B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : XO

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191408

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/191409

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191410

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

 SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

  Endereço : 

225 30

 No. 30, Ln. 225, Kanding Rd., Xianxi Township, Chan-

ghua County 50744 Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191411

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

 SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

  Endereço : 

225 30

 No. 30, Ln. 225, Kanding Rd., Xianxi Township, Chan-

ghua County 50744 Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191412

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

 SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

  Endereço : 

225 30

 No. 30, Ln. 225, Kanding Rd., Xianxi Township, Chan-

ghua County 50744 Taiwan. China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191413

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

 SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

  Endereço : 

225 30

 No. 30, Ln. 225, Kanding Rd., Xianxi Township, Chan-

ghua County 50744 Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191414

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máquinas e aparelhos de telecomuni-

cação; programas de jogos de computador descarregá-

veis; programas de jogos descarregáveis para telefones 

móveis; programas de computador descarregáveis 

usados para telefones inteligentes e assistentes pes-

soais digitais; programas de computador; software de 

aplicação; software de jogos de computador; máqui-

nas, aparelhos eletrónicos e suas peças; estojos e capas 

adaptados para telefones móveis; correias para telefo-

nes móveis; peças e acessórios para telefones móveis, 

ficheiros de música descarregáveis; discos acústicos; 

filmes cinematográficos impressionados; películas para 

diapositivos impressionados; molduras para filmes de 

diapositivos; ficheiros de imagens descarregáveis; foto-

grafias, imagens e filmes descarregáveis; DVDs, discos 

de vídeo e fitas de vídeo pré-gravados; programas de 

jogos para máquinas de jogos de vídeo domésticos; cir-

cuitos eletrónicos e CD-ROM gravados com progra-

mas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

programas de jogos descarregáveis para máquinas de 

jogos de vídeo domésticos ou jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; desenhos animados; publicações 

eletrónicas descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191416

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aceitação de depósitos [incluindo emis-

são de obrigações de substituição] e aceitação de de-

pósitos em prestações em intervalo fixo; empréstimos 

[financiamentos] e desconto de faturas; liquidação de 

câmbios domésticos; serviços de garantias de caução e 

aceitação de faturas; empréstimo de títulos; aquisição 

e transferência de direitos monetários; custódia de 

objetos de valor, incluindo títulos e metais preciosos 

[serviços de depósito em cofres]; câmbio de dinheiro 

(incluindo câmbio de cripto-moeda); câmbio de di-

nheiro [troca de dinheiro]; administração fiduciária de 

contratos de futuros financeiros; custódia de dinhei-

ro, títulos, créditos monetários, propriedade pessoal, 

terras, direitos sobre fixações de terras, direitos de 

superfície ou arrendamento de terras; agências de assi-

natura de títulos; transações de câmbio; serviços rela-

cionados com cartas de crédito; corretagem de compra 

a crédito; serviços de pesquisas e informações finan-

ceiras; serviços de informações, assessoria, consultoria 

e pesquisa relacionados com finanças e investimentos; 

fornecimento de informações financeiras relacionadas 

com taxas de câmbio; processamento de pagamentos 

eletrónicos; emissão de cartões eletrónicos pré-pagos; 

serviços de comércio financeiro eletrónico; emissão de 

ordens de pagamento de valores; emissão e gestão de 

moeda virtual eletrónica; emissão de moeda virtual 

eletrónica para jogos em linha; serviços de cripto-mo-

eda; gestão de cripto-moeda; compra, venda e troca de 

cripto-moeda; corretagem de compra, venda e troca 

de cripto-moeda; agências de transação de contratos a 

termo de mercadorias; subscrição de seguros de vida; 

subscrição de seguros não-vida; gestão de edifícios; 

gestão de terras; avaliação imobiliária; angariação de 

fundos de beneficência; fornecimento de informações 

relacionadas com angariação de fundos de beneficên-

cia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191417

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : LINE Corporation

  Endereço : 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e instrução re-

lacionados com arte, artesanato, desporto ou cultura 

geral; planeamento, direção e organização de reuniões 

de palestras, workshops e seminários; fornecimento 

de publicações eletrónicas; serviços de bibliotecas 

de referência para registos literários e documentais; 

aluguer de livros; serviços de jogos em linha não des-
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carregáveis; serviços de jogos de realidade virtual não 

descarregáveis fornecidos num website; fornecimento 

de imagens e música não descarregáveis em linha rela-

cionadas com jogos; fornecimento de imagens e filmes 

de personagens animados não descarregáveis através 

da internet ou de uma rede informática mundial; 

fornecimento de imagens de avatares e personagens 

animadas não descarregáveis; fornecimento de livros, 

imagens, vídeos, filmes, música e jogos eletrónicos em 

linha não descarregáveis; apresentações em salas de 

cinema ou produção e distribuição de filmes cinemato-

gráficos; apresentação de espetáculos ao vivo; direção 

ou apresentação de peças; apresentação de espetácu-

los musicais; organização, direção e organização de 

torneios de jogos em linha; organização de eventos 

de entretenimento, exceto filmes, espetáculos, peças 

de teatro, espetáculos musicais, desporto, corridas de 

cavalos, corridas de bicicleta, corridas de barco e cor-

ridas de automóveis; fornecimento de instalações de 

diversão para experiências de simulação num espaço 

de realidade virtual fornecido por meio de redes de 

comunicação, incluindo comunicações por telefones 

móveis; fornecimento de instalações de diversão com 

cibercafé; fornecimento de instalações de diversão; 

organização, preparação e direção de eventos de jogos; 

fornecimento de informações e orientações relaciona-

das com jogos eletrónicos e jogos de cartas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191441

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 2 11 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191442

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 2 11 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191443

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 2 11 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191444

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 2 11 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191445

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 2 11 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191446

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191447

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191448

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191449

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

25

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191450

[220]  Data de pedido : 2021/12/10
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[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais e couros; malas para uso em viagem e sacos 

de transporte multiusos; chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, 

trelas e roupas para animais de estimação; sacos de 

atletismo, sacos fim-de-semana, mochilas, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], sacos de trans-

porte, mochilas com duas alças, pastas diplomáticas, 

pastas para documentos, porta-moedas, malas de mão, 

carteiras, porta-notas (carteiras), bolsas de cintura, 

sacos para usar à cintura, estojos de cosméticos vendi-

dos vazios, estojos de toilette vendidos vazios, estojos 

para chaves, artigos de bagagem para viagem, malas 

de viagem, sacos para vestuário para viagem, baús de 

viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, porta-cartões, 

coleiras para cães e trelas para cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191452

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais e couros; malas para uso em viagem e sacos 

de transporte multiusos; chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, 

trelas e roupas para animais de estimação; sacos de 

atletismo, sacos fim-de-semana, mochilas, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], sacos de trans-

porte, mochilas com duas alças, pastas diplomáticas, 

pastas para documentos, porta-moedas, malas de mão, 

carteiras, porta-notas (carteiras), bolsas de cintura, 

sacos para usar à cintura, estojos de cosméticos vendi-

dos vazios, estojos de toilette vendidos vazios, estojos 

para chaves, artigos de bagagem para viagem, malas 

de viagem, sacos para vestuário para viagem, baús de 

viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, porta-cartões, 

coleiras para cães e trelas para cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191454

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais e couros; malas para uso em viagem e sacos 

de transporte multiusos; chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, 

trelas e roupas para animais de estimação; sacos de 

atletismo, sacos fim-de-semana, mochilas, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], sacos de trans-

porte, mochilas com duas alças, pastas diplomáticas, 

pastas para documentos, porta-moedas, malas de mão, 

carteiras, porta-notas (carteiras), bolsas de cintura, 

sacos para usar à cintura, estojos de cosméticos vendi-

dos vazios, estojos de toilette vendidos vazios, estojos 

para chaves, artigos de bagagem para viagem, malas 

de viagem, sacos para vestuário para viagem, baús de 

viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, porta-cartões, 

coleiras para cães e trelas para cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191456

[220]  Data de pedido : 2021/12/10
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[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais e couros; malas para uso em viagem e sacos 

de transporte multiusos; chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, 

trelas e roupas para animais de estimação; sacos de 

atletismo, sacos fim-de-semana, mochilas, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], sacos de trans-

porte, mochilas com duas alças, pastas diplomáticas, 

pastas para documentos, porta-moedas, malas de mão, 

carteiras, porta-notas (carteiras), bolsas de cintura, 

sacos para usar à cintura, estojos de cosméticos vendi-

dos vazios, estojos de toilette vendidos vazios, estojos 

para chaves, artigos de bagagem para viagem, malas 

de viagem, sacos para vestuário para viagem, baús de 

viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, porta-cartões, 

coleiras para cães e trelas para cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191458

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Major League Baseball Proper-

ties, Inc.

  Endereço : 1271 Avenue of the Americas, New 

York, NY 10020, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais e couros; malas para uso em viagem e sacos 

de transporte multiusos; chapéus-de-chuva e chapéus-

-de-sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; coleiras, 

trelas e roupas para animais de estimação; sacos de 

atletismo, sacos fim-de-semana, mochilas, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], sacos de trans-

porte, mochilas com duas alças, pastas diplomáticas, 

pastas para documentos, porta-moedas, malas de mão, 

carteiras, porta-notas (carteiras), bolsas de cintura, 

sacos para usar à cintura, estojos de cosméticos vendi-

dos vazios, estojos de toilette vendidos vazios, estojos 

para chaves, artigos de bagagem para viagem, malas 

de viagem, sacos para vestuário para viagem, baús de 

viagem, chapéus-de-chuva, bengalas, porta-cartões, 

coleiras para cães e trelas para cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191461

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

88  11

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191462

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jer-

sey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparado farmacêutico veterinário 

para tratamento de condições dermatológicas em gatos 

e cães.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191463

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jer-

sey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos veterinários 

para alívio de dores em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamentos de doen-

ças cardíacas e renais em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamento de condi-

ções dermatológicas em felinos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191464

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jer-

sey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos veterinários 

para alívio de dores em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamentos de doen-

ças cardíacas e renais em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamento de condi-

ções dermatológicas em felinos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191465

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Zoetis Services LLC

  Endereço : 10 Sylvan Way, Parsippany, New Jer-

sey 07054, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos veterinários 

para alívio de dores em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamentos de doen-

ças cardíacas e renais em caninos e felinos; preparados 

farmacêuticos veterinários para tratamento de condi-

ções dermatológicas em felinos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191466

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : SY NGEN TA PA RT ICI PA-

TIONS AG

  Endereço : Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para a destruição de ver-

mes, insecticidas, raticidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191467

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

  Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakanii-

kawa-gun, Toyama, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos 

de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes 

para o cuidado do cabelo; preparados para coloração 

do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para 

remover a maquilhagem; preparações para cuidados 

de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para o 

rosto; preparados cosméticos para cuidados da pele; 

preparações cosméticas para a higiene bucal e dentá-

ria; preparados cosméticos para o rosto e corpo; pre-

parados cosméticos para protecção solar; hidratantes 

para depois de apanhar sol; fragrâncias; preparados 

para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos 

para os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes 

para barbear; sabonetes; preparados para a limpeza 

e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; 

sabonete para as mãos; preparados para lavar roupa; 

dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da 
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boca não medicinais; produtos para refrescar o hálito; 

algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos; 

unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasi-

vo; incensos; preparados de fragrâncias para o quarto; 

óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cos-

méticos); cremes para couro; polimentos para móveis; 

preparados para polimento; graxa e cremes para cal-

çado; adesivos para uso cosmético; preparados para 

lavagem e branqueamento; preparados para remover 

nódoas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preta e tons de amarelo.

[210]  N.º : N/191468

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

  Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakanii-

kawa-gun, Toyama, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, veteriná-

rios e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-

-coceira (antipruriginoso); cremes anti-coceira (anti-

pruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; 

produtos farmacêuticos dermatológicos; preparados 

farmacêuticos para feridas; pós medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais 

para os lábios; pastilhas medicinais; xarope para tos-

se; gargarejos (para uso médico); anti-inflamatórios; 

preparados analgésicos; preparados para tratamento 

de acne; preparados higiénicos para fins médicos; pre-

parados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; 

preparados anti-insectos; repelentes de mosquitos para 

aplicação na pele; antiparasitários; preparados para 

destruindo insectos; bactericidas; compressas medici-

nais; loções medicinais para queimadura solar; estojos 

de primeiros socorros para uso doméstico; preparados 

anticépticos; desinfectantes para todos os fins; prepa-

rados para teste de gravidez; preparados e substâncias 

veterinários; herbicidas para uso agrícola; pesticidas 

agrícolas; preparados para o banho para fins médicos; 

ligaduras adesivas para fins médicos; materiais para 

pensos; preparados para desodorização do ar; deso-

dorizantes para tecidos; desodorizantes domésticos; 

fraldas de papel para bebés; fraldas para adultos des-

cartáveis; gazes (para uso médicos); cotonetes para 

fins médicos; algodão-em-rama para fins médicos; 

ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para 

uso médicos; suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos dietéticos para humanos; alimentos para 

bebés; leite em pó para bebés; chá de emagrecimento 

para fins médicos; materiais para próteses dentárias; 

materiais para reparação dos dentes e próteses dentá-

rias; materiais de fixação para fins dentários; adesivos 

dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; 

cremes cosméticos com propriedades medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preta e tons de amarelo.

[210]  N.º : N/191469

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

  Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakanii-

kawa-gun, Toyama, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos 

de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes 

para o cuidado do cabelo; preparados para coloração 

do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para 

remover a maquilhagem; preparações para cuidados 

de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para o 

rosto; preparados cosméticos para cuidados da pele; 

preparações cosméticas para a higiene bucal e dentá-

ria; preparados cosméticos para o rosto e corpo; pre-

parados cosméticos para protecção solar; hidratantes 

para depois de apanhar sol; fragrâncias; preparados 

para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos 

para os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes 

para barbear; sabonetes; preparados para a limpeza 

e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; 

sabonete para as mãos; preparados para lavar roupa; 

dentífrico e pasta de dentes; produtos para lavagem da 

boca não medicinais; produtos para refrescar o hálito; 

algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos; 

unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasi-
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vo; incensos; preparados de fragrâncias para o quarto; 

óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cos-

mético); cremes para couro; polimentos para móveis; 

preparados para polimento; graxa e cremes para cal-

çado; adesivos para uso cosmético; preparados para 

lavagem e branqueamento; preparados para remover 

nódoas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de vermelho, tons de 

amarelo, preto e branco.

[210]  N.º : N/191470

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

  Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakanii-

kawa-gun, Toyama, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, veteriná-

rios e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-

-coceira (antipruriginoso); cremes anti-coceira (anti-

pruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; 

produtos farmacêuticos dermatológicos; preparados 

farmacêuticos para feridas; pós medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais 

para os lábios; pastilhas medicinais; xarope para tos-

se; gargarejos (para uso médico); anti-inflamatórios; 

preparados analgésicos; preparados para tratamento 

de acne; preparados higiénicos para fins médicos; pre-

parados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; 

preparados anti-insectos; repelentes de mosquitos para 

aplicação na pele; antiparasitários; preparados para 

destruindo insectos; bactericidas; compressas medici-

nais; loções medicinais para queimadura solar; estojos 

de primeiros socorros para uso doméstico; preparados 

anticépticos; desinfectantes para todos os fins; prepa-

rados para teste de gravidez; preparados e substâncias 

veterinários; herbicidas para uso agrícola; pesticidas 

agrícolas; preparados para o banho para fins médi-

cos; ligaduras adesivas para fins médicos; materiais 

para pensos; preparados para desodorização do ar; 

desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésti-

cos; fraldas de papel para bebés; fraldas para adultos 

descartáveis; gazes (para uso médico); cotonetes para 

fins médicos; algodão-em-rama para fins médicos; 

ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para 

uso médico; suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos dietéticos para humanos; alimentos para 

bebés; leite em pó para bebés; chá de emagrecimento 

para fins médicos; materiais para próteses dentárias; 

materiais para reparação dos dentes e próteses dentá-

rias; materiais de fixação para fins dentários; adesivos 

dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; 

cremes cosméticos com propriedades medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de vermelho, tons de 

amarelo, preto e branco.

[210]  N.º : N/191471

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

  Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakanii-

kawa-gun, Toyama, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; pó para bebés (artigos 

de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de 

banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes 

para o cuidado do cabelo; preparados para coloração 

do cabelo; batons; bases de maquilhagem; cremes para 

remover a maquilhagem; preparações para cuidados 

de beleza; desodorizantes corporais (perfumaria); 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para o 

rosto; preparados cosméticos para cuidados da pele; 

preparações cosméticas para a higiene bucal e dentá-

ria; preparados cosméticos para o rosto e corpo; pre-

parados cosméticos para protecção solar; hidratantes 

para depois de apanhar sol; fragrâncias; preparados 

para fixar o cabelo; cremes para as mãos; bálsamos 

para os lábios; óleos de massagem; hidratantes; cremes 

para barbear; sabonetes; preparados para a limpeza 

e polimento; champôs e amaciadores para o cabelo; 

sabonete para as mãos; preparados para lavar roupa; 

dentífrico e pasta de dentes; produtos para lavagem da 

boca não medicinais; produtos para refrescar o hálito; 

algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos; 
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unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasi-

vo; incensos; preparados de fragrâncias para o quarto; 

óleos essenciais; óleos de aromaterapia (para uso cos-

mético); cremes para couro; polimentos para móveis; 

preparados para polimento; graxa e cremes para cal-

çado; adesivos para uso cosmético; preparados para 

lavagem e branqueamento; preparados para remover 

nódoas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de vermelho, tons de 

amarelo, preto, branco, cor de pele e tons de castanho.

[210]  N.º : N/191472

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : IKEDA MOHANDO CO., LTD.

  Endereço : 16 Jinden, Kamiichi-machi, Nakanii-

kawa-gun, Toyama, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, veteriná-

rios e sanitários; preparados e substâncias medicinais; 

medicamentos sem ser com prescrição; pomadas anti-

-coceira (antipruriginoso); cremes anti-coceira (anti-

pruriginoso); líquido antipruriginoso; gessos médicos; 

produtos farmacêuticos dermatológicos; preparados 

farmacêuticos para feridas; pós medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais 

para os lábios; pastilhas medicinais; xarope para tos-

se; gargarejos (para uso médico); anti-inflamatórios; 

preparados analgésicos; preparados para tratamento 

de acne; preparados higiénicos para fins médicos; pre-

parados farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; 

preparados anti-insectos; repelentes de mosquitos para 

aplicação na pele; antiparasitários; preparados para 

destruindo insectos; bactericidas; compressas medici-

nais; loções medicinais para queimadura solar; estojos 

de primeiros socorros para uso doméstico; preparados 

anticépticos; desinfectantes para todos os fins; prepa-

rados para teste de gravidez; preparados e substâncias 

veterinários; herbicidas para uso agrícola; pesticidas 

agrícolas; preparados para o banho para fins médi-

cos; ligaduras adesivas para fins médicos; materiais 

para pensos; preparados para desodorização do ar; 

desodorizantes para tecidos; desodorizantes domésti-

cos; fraldas de papel para bebés; fraldas para adultos 

descartáveis; gazes (para uso médico); cotonetes para 

fins médicos; algodão-em-rama para fins médicos; 

ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins 

médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para 

uso médico; suplementos dietéticos e nutricionais; 

suplementos dietéticos para humanos; alimentos para 

bebés; leite em pó para bebés; chá de emagrecimento 

para fins médicos; materiais para próteses dentárias; 

materiais para reparação dos dentes e próteses dentá-

rias; materiais de fixação para fins dentários; adesivos 

dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários; 

cremes cosméticos com propriedades medicinais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de vermelho, tons de 

amarelo, preto, branco, cor de pele e tons de castanho.

[210]  N.º : N/191473

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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萜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191474

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutas e legumes em conserva, conge-

lados, secos e cozinhados; produtos vegetais processa-

dos; produtos alimentares feitos principalmente a par-

tir de frutas; substitutos de carne à base de vegetais; 

caldo de vegetais; concentrado à base de vegetais para 

cozinhar; acompanhamentos preparados que consis-

tem principalmente de carne, peixe, aves ou vegetais; 

sopas; geleias comestíveis; alimentos preparados a 

partir de coalho de feijão (tofu); aperitivos à base de 

feijão; feijões processados, nomeadamente alimentos 

(excluindo tofu e alimentos feitos de tofu); barras ali-

mentares à base de soja; croquetes; carne artificial; 

carne, peixe, aves e caça; ovos; costeletas curtas gre-

lhadas; hambúrguer de bife; hambúrgueres pequenos; 

salsichas; fiambre; bacon [toucinho]; produtos de carne 

processados; pequena bola temperada de peixe ou 

carne migada ( quenelles ); pepita de frango; frango 

processado; aperitivos congelados consistindo prima-

riamente por frango; costeletas de porco; bulgogi [prato 

Coreano à base de carne bovina]; leite em pó; substitu-

tos do leite; produtos lácteos transformados; produtos 

lácteos; iogurte; sucedâneos de queijo; queijo; mantei-

ga; óleos e gorduras para alimentos; peixe; produtos 

transformados de algas marinhas; aperitivos à base de 

algas marinhas; algas comestíveis, conservadas; pro-

dutos alimentares feitos a partir de peixe e marisco; 

bolos de peixe; kimchi [alimentos à base de vegetais 

fermentados].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde escuro (tal como re-

presentação da marca).

[210]  N.º : N/191476

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutas e legumes em conserva, conge-

lados, secos e cozinhados; produtos vegetais processa-

dos; produtos alimentares feitos principalmente a par-

tir de frutas; substitutos de carne à base de vegetais; 

caldo de vegetais; concentrado à base de vegetais para 

cozinhar; acompanhamentos preparados que consis-

tem principalmente de carne, peixe, aves ou vegetais; 

sopas; geleias comestíveis; alimentos preparados a 

partir de coalho de feijão (tofu); aperitivos à base de 

feijão; feijões processados, nomeadamente alimentos 

(excluindo tofu e alimentos feitos de tofu); barras ali-

mentares à base de soja; croquetes; carne artificial; 

carne, peixe, aves e caça; ovos; costeletas curtas gre-

lhadas; hambúrguer de bife; hambúrgueres pequenos; 

salsichas; fiambre; bacon [toucinho]; produtos de carne 

processados; pequena bola temperada de peixe ou 

carne migada ( quenelles ); pepita de frango; frango 

processado; aperitivos congelados consistindo prima-

riamente por frango; costeletas de porco; bulgogi [prato 

Coreano à base de carne bovina]; leite em pó; substitu-

tos do leite; produtos lácteos transformados; produtos 

lácteos; iogurte; sucedâneos de queijo; queijo; mantei-

ga; óleos e gorduras para alimentos; peixe; produtos 

transformados de algas marinhas; aperitivos à base de 

algas marinhas; algas comestíveis, conservadas; pro-

dutos alimentares feitos a partir de peixe e marisco; 

bolos de peixe; kimchi [alimentos à base de vegetais 

fermentados].
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191478

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 MS CHARLOTTE WRITING LIMITED

  Endereço : 17 16 E

 Flat E, 16/F, Block 17, City One, Shatin, N.T. , Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

41

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191479

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Shanghai TTI Internet Technology Co., Ltd.

  Endereço : 1777

10 B

 Room B, Building 10, No.1777, Hualong Road, Huaxin 

Town, Qingpu District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191480

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 48 8

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191481

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 DONGFENG MOTOR CORPORATION

  Endereço : 

1

 Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Te-

chnical Development Zone Wuhan, Hubei Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191482

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 DONGFENG MOTOR CORPORATION

  Endereço : 

1
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 Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Te-

chnical Development Zone Wuhan, Hubei Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191483

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 DONGFENG MOTOR CORPORATION

  Endereço : 

1

 Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Te-

chnical Development Zone Wuhan, Hubei Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191484

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 DONGFENG MOTOR CORPORATION

  Endereço : 

1

 Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Te-

chnical Development Zone Wuhan, Hubei Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191485

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 DONGFENG MOTOR CORPORATION

  Endereço : 

1

 Special No.1 Dongfeng Road, Wuhan Economic & Te-

chnical Development Zone Wuhan, Hubei Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191486

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’an Road, Binjiang 

District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191487

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 HANGZHOU ELECTRONIC SOUL NETWORK 

TECHNOLOGY CO., LTD

  Endereço : 

435

 Electronic Soul Building, #435, Bin’an Road, Binjiang 

District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191488

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191489

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191490

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 
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escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191491

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191492

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191493

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191494

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191495

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191496

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191497

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191498

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191499

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191500

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191501

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191502

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191503

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191504

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191505

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191506

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191507

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191508

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191509

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191510

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191511

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-
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gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191512

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191513

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191514

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191515

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 
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fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191516

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191517

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191518

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 
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para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191519

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191520

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191521

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 
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fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191522

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191523

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : ARCHER-DANIELS-MIDLAND 

COMPANY

  Endereço : 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 

62526, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Proteínas para uso no fabrico de pro-

dutos alimentares, suplementos alimentares e bebidas; 

proteínas para uso na indústria alimentar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191524

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : ARCHER-DANIELS-MIDLAND 

COMPANY

  Endereço : 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 

62526, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais sob a forma 

de produtos ricos em nutrientes à base de proteínas; 

suplementos de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191525

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : ARCHER-DANIELS-MIDLAND 

COMPANY

  Endereço : 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 

62526, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos alimentares; proteína vegetal 

formada para uso como substituto de carne; proteína 

vegetal texturizada usada como extensor de carne.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191526

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : ARCHER-DANIELS-MIDLAND 

COMPANY

  Endereço : 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 

62526, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1
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[511]  Produtos : Proteínas para uso no fabrico de pro-

dutos alimentares, suplementos alimentares e bebidas; 

proteínas para uso na indústria alimentar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191527

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : ARCHER-DANIELS-MIDLAND 

COMPANY

  Endereço : 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 

62526, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais sob a forma 

de produtos ricos em nutrientes à base de proteínas; 

suplementos de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191528

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : ARCHER-DANIELS-MIDLAND 

COMPANY

  Endereço : 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 

62526, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Óleos alimentares; proteína vegetal 

formada para uso como substituto de carne; proteína 

vegetal texturizada usada como extensor de carne.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191529

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : ( )

 Bitorange (Guangzhou) Education Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : (

) 9 1601

 Room 1601, No. 9, Zexi Street, Hanxi Village (Hanxi 

Commercial Center), Zhongcun Street, Panyu District, 

Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191530

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 SOO CHUN HUNG MARTIN

  Endereço : 氹 42 O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191531

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 SOO CHUN HUNG MARTIN

  Endereço : 氹 42 O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191532

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : VARONE - SOCIEDADE UNI-

PESSOAL LDA.

  Endereço : Beco da Alegria n.º 10, R/C, Lagind 

Garden, Taipa

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos, aparelhos de locomoção por 

terra, por ar ou por água.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191533

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : VARONE - SOCIEDADE UNI-

PESSOAL LDA.

  Endereço : Beco da Alegria n.º 10, R/C, Lagind 

Garden, Taipa

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos, aparelhos de locomoção por 

terra, por ar ou por água.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191534

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/24  C h i na

N.º 57162044

[210]  N.º : N/191535

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 叁

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic and Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

迹 迹

[540]  Marca : 



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2329

[300]  Pr ior idade : 2021/11/05  China

N.º 60347354

[210]  N.º : N/191536

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

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

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ficheiros de dados electrónicos des-

carregáveis apresentando informações em forma elec-

trónica nos sectores de moda, notícias, estilos de vida, 

cultura, entretenimento, viagens e redes sociais; pu-

blicações electrónicas descarregáveis nos sectores de 

moda, notícias, estilos de vida, cultura, entretenimen-

to, viagens, redes sociais; software informático para 

permitir carregamentos, descarregar, acesso, indexa-

ção, demonstração, etiquetagem, publicação de diários 

on-line (blogging), fluxo de média (streaming), ligação, 

compartilhamento ou de outra forma a fornecer meios 

de comunicação ou de informação electrónicos através 

de redes informáticos e de comunicação; aplicações de 

softwares electrónicos relacionados com moda, notí-

cias, estilos de vida, cultura, entretenimento, viagens 

e redes sociais para uso com aplicações electrónicos 

para equipamentos de telecomunicações electrónicos; 

aplicações de software; aplicações (apps); aparelhos e 

instrumentos fotográficos e cinematográficos; cabos de 

conexão de periféricos (USB); altifalantes, auscultado-

res; auriculares; rádios; estojos para lentes de óculos 

(óculos) e óculos de sol; estojos para lentes de contac-

to; capas e estojos para telemóveis; capas e estojos para 

computadores em forma de tablet e computadores por-

táteis (notebooks); capas e estojos para máquinas foto-

gráficas; lentes de óculos (óculos); óculos de sol; capas 

e estojos para leitores de MP3 e leitores multimédia 

portáteis; relógios de ponto; partes, peças e acessórios 

para todos os produtos atrás referidos; capacetes para 

desportos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado.

[210]  N.º : N/191537

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

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

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho, incluin-

do o fornecimento de serviços de vendas a retalho 

através de um site da internet, lojas físicas (physical 

stores), serviços de loja de departamentos de vendas 

a retalho, canais de televisão, telefones ou telemóveis, 

dispositivos habilitados para internet portáteis ou ou-

tros dispositivos de telecomunicações ou marketing 

directo, todos relacionados a vestuário, chapelaria e 

calçado, jóias, relógios de pulso, acessórios de moda, 

equipamentos desportivos, máquinas fotográficas, 

equipamentos audiovisuais, têxteis, livros, artigos de 

papelaria, revistas, brinquedos, cosméticos, perfumes, 

eau de toilette, perfume (eau de parfum), águas-de-

-colónia, preparações de toilette não medicinais, arti-

gos ópticos, bagagens, bolsas, carteiras e outros sacos, 

selaria, chicotes e roupas para animais, guarda-chuvas, 

capacetes desportivos, escovas e outros artigos para 

limpeza, materiais para fazer escovas, cutelaria, uten-

sílios de cozinha e recipientes, mobiliários e acessó-

rios de móveis, lâmpadas, utensílios domésticos e da 

cozinha, artigos de bar, utensílios de cosméticos e da 

toilette e artigos de casas de banho, artigos de limpeza 

odontológica, artigos para cuidados de roupas e cal-

çado particularmente em conjuntos de engraxamento 

de calçado, calçadeiras, artigos para fins de limpeza; 

agrupamento para benefício de terceiros em vestuário, 

chapelaria e calçado, jóias, relógios de pulso, acessó-

rios de moda, equipamentos desportivos, máquinas fo-

tográficas, equipamentos audiovisuais, têxteis, livros, 

artigos de papelaria, revistas, brinquedos, cosméticos, 

perfumes, eau de toilette, perfume (eau de parfum), 

águas-de-colónia, preparações de toilette não medi-

cinais, artigos ópticos, bagagens, bolsas, carteiras e 

outros sacos, selaria, chicotes e roupas para animais, 

guarda-chuvas, capacetes desportivos, escovas e ou-

tros artigos para limpeza, materiais para fazer escovas, 

cutelaria, utensílios de cozinha e recipientes, mobi-

liários e acessórios de móveis, lâmpadas, utensílios 

domésticos e da cozinha, artigos de bar, utensílios de 

cosméticos e da toilette e artigos de casas de banho, 

artigos de limpeza odontológica, artigos para cuidados 

de roupas e calçado particularmente em conjuntos de 

engraxamento de calçado, calçadeiras, artigos para 

fins de limpeza, permitindo que os clientes visualizem 

e comprem convenientemente esses produtos; for-
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necimento de informações e assessoria em relação a 

serviços de vendas a retalho; consultadoria em gestão 

de negócios; operação comercial de centros comerciais 

on-line; fornecimento de assessoria e assistência na 

selecção de produtos; serviços de promoção através do 

fornecimento de links patrocinados para websites de 

terceiros; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínio; publicidade e serviços comerciais; publici-

dade para terceiros.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado.

[210]  N.º : N/191538

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

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

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento apresentan-

do meios electrónicos, conteúdos multimédia, vídeos, 

filmes, fotos, imagens, texto, fotografias, conteúdos ge-

rados por utilizadores, conteúdo áudio, e informação 

relacionada através da Internet e outras redes de co-

municações na área de moda, notícias, estilos de vida, 

cultura, entretenimento, viagens, redes sociais; ser-

viços educacionais apresentando meios electrónicos, 

conteúdos multimédia, vídeos, filmes, fotos, imagens, 

texto, fotografias, conteúdos gerados por utilizadores, 

conteúdo áudio, e informação relacionada através da 

Internet e outras redes de comunicações na área de 

moda, notícias, estilos de vida, cultura, entretenimen-

to, viagens, redes sociais; produção de filmes em fitas 

de vídeos ou em todos os tipos de meios audiovisuais 

ou sonoros na área moda, notícias, estilos de vida, cul-

tura, entretenimento, viagens, redes sociais; produção 

de gravações audiovisuais; produções de televisão; 

produção de programas de rádio; publicação de livros 

e periódicos electrónicos on-line na área de moda, no-

tícias, estilo de vida, cultura, entretenimento, viagens, 

redes sociais; fornecimento de publicações electrónicas 

on-line (não descarregáveis) nas áreas de moda, notí-

cias, estilo de vida, cultura, entretenimento, viagens, 

redes sociais; serviços de publicação de entretenimen-

to de vídeos digitais, áudio e multimédia na área de 

moda, notícias, estilo de vida, cultura, entretenimento, 

viagens, redes sociais; serviços de publicações digitais 

on-line na área de moda, notícias, estilos de vida, cul-

tura, entretenimento, viagens, redes sociais; organiza-

ção de desfiles de moda para fins de entretenimento; 

reportagens de notícias; fornecimento de informações 

sobre entretenimento; fornecimento de informações 

sobre actividades culturais; publicações electrónicas 

de artigos de notícias relacionados com moda e en-

tretenimento; serviços de consultoria, informação e 

assessoria relacionados com o atrás referido; serviços 

de bibliotecas de investigação online, nomeadamente, 

a prestação de serviços de biblioteca electrónica que 

incluem jornais, revistas, fotografias e fotos através 

de uma rede informática on-line contendo imagens, 

fotos, fotografias, texto e outros conteúdos multimédia 

através de uma rede informática on-line e outras redes 

de comunicações electrónicas ou transmissão através 

de rede ou televisão por satélite; publicação de livros 

e revistas electrónicas on-line, nomeadamente blogue 

apresentando informações e opiniões pessoais; servi-

ços de publicação, nomeadamente compartilhamento 

de fotos através da Internet e dispositivos de comu-

nicação sem fios; organização de eventos culturais e 

artísticos; serviços de entretenimento sob a forma de 

concursos; serviços de entretenimento sob a forma de 

competições; serviços de entretenimento sob a forma 

de jogos de vídeos; actividades desportivas; organiza-

ção de competições educativas; actividades culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado.

[210]  N.º : N/191539

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

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

  Endereço : 1 The Village Offices, Westfield, Ariel 

Way, London W12 7GF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços personalizados de compras; 

serviços de consultadoria personalizada sobre moda; 

serviços de guarda-roupa e estilismo de moda perso-

nalizados; prestação de informações sobre moda.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado.
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[210]  N.º : N/191540

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191541

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191542

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191543

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191544

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

 CHIO SONG SON

  Endereço : 

16 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191545

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1001

B1 7 8 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191558

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 China Resources Property Management Limited
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  Endereço : 26 37  & 

12 1206-10

 Flat/ Room 1206-10, 12/F & 37/F, China Resources 

Building, 26 Harbour Road, Wanchai, 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/191561

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Hangzhou Tromox Technology Co., LTD

  Endereço : 

1818-2 6 206

 Room 206, Block 6, No. 1818-2, Wenyi West Road, Yuhang 

Subdistrict, Yuhang District,  Hangzhou  Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191562

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

  Endereço : 

 Southern Section of Yanshan Road, Light Manufac-

turing & Food Industrial Park, Luohe National Eco-

nomic and Technological Development Zone, Luohe, 

Henan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191563

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

  Endereço : 

 Southern Section of Yanshan Road, Light Manufac-

turing & Food Industrial Park, Luohe National Eco-

nomic and Technological Development Zone, Luohe, 

Henan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191564

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

  Endereço : 
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 Southern Section of Yanshan Road, Light Manufac-

turing & Food Industrial Park, Luohe National Eco-

nomic and Technological Development Zone, Luohe, 

Henan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191565

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

  Endereço : 

 Southern Section of Yanshan Road, Light Manufac-

turing & Food Industrial Park, Luohe National Eco-

nomic and Technological Development Zone, Luohe, 

Henan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 糉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191566

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191567

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191568

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 
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negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191569

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191570

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191571

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2335

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191572

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191573

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191574

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191575

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191576

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191577

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191578

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191579

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191580

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191581

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191582

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong



2338    5   2022  2  4 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191583

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191584

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191585

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191586

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191588

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

零

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191589

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : TOD’sS S.P.A.

  Endereço : Via Fil ippo Della Valle, 1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Carteiras; porta-moedas; baús; ma-

las de viagem; sacos de praia; bolsas para cosméticos 

vendidas vazias; malas e sacos tipo Boston ( Boston 

bags ); malas de mão; sacos de viagem; pastas de 

executivo; pastas de executivo em couro; carteiras em 

couro para cartões de crédito; pastas em couro para 

documentos; bolsas para chaves em couro e pele; sa-

cos de desporto, nomeadamente, sacos de desporto 

multi-usos, sacos atléticos e sacos para alpinismo, 

nomeadamente, mochilas ( backpacks ) e mochilões 

( rucksacks ); malas de noite e sacos de tiracolo para 

senhoras; sacos em couro para compras; malas escola-

res; sacos porta-fatos para viagem; sacos para sapatos 

para viagem; sacos para fraldas; baús de viagem; ma-

las de viagem ( duffle bags ); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão ( trolleys ); 

sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

vazios; peles, couros e cabedais, trabalhados ou semi-

-trabalhados; estojos e caixas feitos em couro; malas 

e bolsas de couro para embalagens; correias de couro; 

chapéus de sol; e, coleiras em couro, tudo incluído na 

classe 18.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191590

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : TOD’sS S.P.A.

  Endereço : Via Fil ippo Della Valle, 1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Casacos curtos e blusões; camisolões 

e macacões ( jumpers ); calças; saias; vestidos; ca-

sacos; sobretudos; parcas ( parkas ); camisas; roupa 

interior; fatos de banho; roupões; xailes; cachecóis; 

gravatas e laços; sapatos; tacões e sapatos de salto alto; 

calçado de praia; sapatilhas de ginástica; botas; botas 

de esqui; botinas ou botas de cano curtos; sandálias; 
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sandálias de banho; viseiras (chapelaria); casacos curtos 

e blusões de couro; calças de couro; cintos de couro; 

cintos; blusões acolchoados; dólmans ( stuff jackets ); 

calças de ganga ( jeans ); camisolas ( sweaters ); 

vestidos de noite; camisas de manga curta com botões; 

camisolas ( sweat sh ir ts ); camisas inter iores; 

camisetas com gola ( polo shirts ); casacos des-

portivos ( blazers ); camisas de desporto; sapatos 

em borracha; galochas; sapatos de golfe; sapatos de 

basquetebol; sapatos de rugby; sapatos de pugilismo; 

sapatos de basebol; calçado de corrida de pista; sapa-

tos de trabalho; sapatos de hóquei em campo; sapa-

tos de andebol; luvas de Inverno; casacos de couro; 

saias de couro; blusas de couro; gabardinas em couro; 

casacos compridos em couro; sobretudos em couro; 

cintas e suspensórios de couro para vestuário; fatos; 

mantos, capas e capotes; capas de chuva; pulôveres; 

camisetas ( T-shirts ); blusas; pijamas tipo baby 

doll ; roupões de banho; vestuário de banho; lingerie 

( negligées ); robes de noite; vestidos inteiros; vesti-

dos de duas peças; gravatas; fatos de homem; camisas 

formais; corpetes ( body suits ); calções; sapatos de 

atletismo; chinelos e sapatos de quarto; sapatos de pro-

tecção; sapatos de salto baixo; sapatos em couro; socas 

e tamancos de madeira; sapatos para pesca; sapatos 

formais; sapatos de alpinismo; sapatos de verniz; pal-

milhas; solas para calçado; gáspeas de calçado; saltos 

e tacões para sapatos e botas; peças antiderrapantes 

para sapatos e botas; biqueiras e protectores de saltos 

para calçado; sapatos para chuva; sapatos de palha; bo-

tas para a neve; chuteiras e botas de futebol; botas de 

atilhos; sapatos ou sandálias de esparto ou alpercatas; 

luvas; luvas de couro; mitenes; chapéus e bonés; cha-

péus e bonés em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191591

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191592

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191593

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191594

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191595

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191596

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191597

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191598

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191599

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

tudo incluído na classe 35.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191600

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191601

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191602

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191603

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório, 

tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191604

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : The Hong Kong Chartered Go-

vernance Institute

  Endereço : 3/F., Hong Kong Diamond Exchange 

Building, 8 Duddell Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais, tudo incluído na 

classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191605

[220]  Data de pedido : 2021/12/14
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[730]  Requerente : 

 GR E E E L E C T R IC A P P L I A N C E S, I N C. O F 

ZHUHAI

  Endereço : 

 Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191712

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 WING KING TONG PRINTING LTD

  Endereço : 188-202

3 A&E

 Units A & E, 3/F., Block 1, Leader Industrial Centre 

188-202 Texaco Road, Tsuen Wan NT, 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/191713

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 WING KING TONG PRINTING LTD

  Endereço : 188-202

3 A&E

 Units A & E, 3/F., Block 1, Leader Industrial Centre 

188-202 Texaco Road, Tsuen Wan NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191716

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[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; máscara 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; 

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 proteção solar; 

protetores solares de ecrã total; pomadas para calçado.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191717

[220]  Data de pedido : 2021/12/15
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[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 : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191718

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[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, 

óticos, 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 

eletricidade; aparelhos para o registo, a transmissão ou 

a reprodução do som ou das imagens; suportes magné-

ticos de dados, discos de gravação; mecanismos para 

aparelhos operados por moedas; caixas registadoras; 

máquinas de calcular; equipamento de processamen-

to de dados; computadores; extintores de incêndio; 

óculos, armações para óculos, hastes para óculos, 

lentes para óculos, lentes óticas, óculos de sol, óculos 

de proteção para desporto, óculos de proteção 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, compu-

tadores portáteis (notebooks)/computadores portáteis 

(laptops), telefones inteligentes; binóculos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191719

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[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 : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191720

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[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; 

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 : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558
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[210]  N.º : N/191721

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, 

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 : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191722

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  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 exceção de pincéis); materiais para fazer escovas; 

vidro em bruto ou semitrabalhado (exceto vidro utili-

zado na construção); vidraria, porcelana e faiança não 

incluídas noutras classes; tampas para panelas; vasos 

para flores; coberturas para vasos de flores, sem ser em 

papel; marmitas; saboneteiras; caixas para sabão; cerâ-

mica em barro; serviços de mesa, exceto facas, garfos e 

colheres; serviços de café; serviços de chá; recipientes 

para beber; cafeteiras; bules; copos; chávenas; latas 

para armazenagem; jarros; decantadores; garrafas para 

bebidas; trens de cozinha; assadeiras; utensílios para 

cozedura no forno; potes; panelas; bases para copos, 

não sendo em papel ou têxteis; baldes (geleiras) para 

garrafas; baldes (geleiras) para vinho; baldes (geleiras) 

para champanhe; bandejas; cestos para o pão; taças 

para ovos; castiçais; candelabros; distribuidores de sa-

bão; pulverizadores de perfume; atomizadores de per-

fume; vasos; abridores de garrafas; saca-rolhas; baldes 

para gelo; saleiros e pimenteiros; moinhos de pimenta 

manuais; argolas para guardanapos; porta-guardana-

pos; descansos para facas; suportes para velas lumi-

nárias; bases para panelas; luvas para forno; travessas; 

pratos de mesa; taças; saladeiras; caixas/recipientes 

de armazenamento; galheteiros; colheres de pau para 

cozinhar; colheres para regar com molho [utensílios 

de cozinha]; colheres para misturar [utensílios de cozi-

nha]; baldes para champanhe.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191723

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluí-

dos noutras classes; coberturas de cama e mesa; roupa 

de cama; lençóis [têxteis]; lençóis ajustados; edredões; 

coberturas de colchões; lençóis de cama; toalhas de 

banho turcas; toalhas; toalhas de banho; flanelas; to-

alhas de praia; toalhas de rosto; cobertores; colchas; 

roupa de mesa; toalhas de mesa; guardanapos de 

pano; individuais de mesa (têxteis); toalhas de centro 

de mesa em matérias têxteis; individuais de mesa em 

matérias têxteis; roupa de casa; capas de almofadas; 

capas decorativas para almofadas; fronhas; coberturas 

para assentos; coberturas em tecido [não ajustadas] 

para móveis; cobertas de cama; cortinas; reposteiros; 

cortinas em rede; tecidos; lenços de bolso em matérias 

têxteis; colchas almofadadas para camas; tecidos para 

toalhas de mesa; têxteis de cozinha; panos para a lou-

ça; cortinas de duche em matérias têxteis ou folhas de 

plástico; braçadeiras para cortinas em matérias têxteis; 

suportes para cortinas em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558
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[210]  N.º : N/191724

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; vestuá-

rio exterior para homem, senhora e criança; calça; cal-

ças de ganga; casacos; vestidos; saias; fatos; gravatas; 

roupão de banho; roupa de dormir; aventais para co-

zinhar; roupa interior; roupa interior de senhora; ves-

tuário interior; espartilhos; hosiery ; peúgas; cintos 

(vestuário); suspensórios; lenços de cabeça e pescoço; 

chapéus; xales; luvas (vestuário); perneiras; bandanas; 

fatos de natação; roupas para crianças e bebés; calçado 

de lazer e citadino para homens e senhoras; calçado 

infantil; roupas, calçado e chapelaria para desporto, 

especialmente para corrida, exercício físico, ginás-

tica, ioga, golfe, ténis, squash, badminton, desporto 

aquático, vela, windsurf, canoagem, mergulho, remo, 

esqui alpino, esqui todo o terreno, snowboard, futebol 

americano, basquete, andebol, voleibol, basebol, pati-

nagem em linha, skate em prancha, patinagem sobre 

rodas, hóquei, hóquei no gelo, patinagem no gelo, fute-

bol, ciclismo, desportos equestres; vestuário em malha; 

roupas para atividades ao ar livre nomeadamente para 

caminhada (hiking), caminhadas (trekking), escalada; 

calçado para atividades ao ar livre nomeadamente 

para caminhada (hiking), caminhadas (trekking), e es-

calada.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191725

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Carpetes; tapetes para entrada de por-

tas; esteiras (tapetes); linóleo; outros materiais acol-

choados para revestimento de pavimentos existentes; 

tapeçarias murais (não têxteis); passadeiras; tapetes; 

tapetes de banho; papéis de parede têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191726

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de retalhistas, grossistas, 

serviços retalhistas, grossistas em linha ou serviços 

de encomenda postal por catálogo em relação a ves-

tuário, roupas, acessórios de moda, cintos, calçado, 

chapelaria, cosméticos, produtos de cuidados pesso-

ais, produtos de beleza, perfumaria, óleos essenciais, 

óculos, peças para óculos, armações de óculos, óculos 

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

de óculos, couro e imitações de couro e artigos nestas 

matérias, sacos, malas de mão, malas de viagem, ba-

gagem, mochilas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, 

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

cosméticos, estojos de couro, relógios e instrumentos 

horológicos, pulseiras para relógio, joalharia, joalha-

ria da moda, joias, mobiliário e artigos decorativos, 

móveis, espelhos, molduras, molduras para quadros, 

almofadas, almofadas decorativas, travesseiros, supor-

tes para cortinas, braçadeiras para cortinas, tampas de 

garrafa, têxteis e produtos têxteis, cobertores, lençóis, 

lençóis ajustados, toalhas turcas, toalhas, colchas, col-

chas (edredons), roupa de mesa, toalhas de mesa, in-

dividuais de mesa, toalhas de centro de mesa, tecidos 

para toalhas de mesa, guardanapos 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, gar-

fos, colheres, facas, talheres de prata [facas, garfos e 

colheres], utensílios de cozinha e domésticos, pentes, 

esponjas, escovas (exceto pincéis), vidraria, porcelana, 

grés, utensílios de mesa, carpetes, tapetes para entra-

da, esteiras, tapetes de banho, tapetes, revestimentos 

de pavimentos, papel de parede, papel e cartão, ma-
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terial impresso, no campo da moda, beleza, design 

gráfico, artes cênicas, saúde, casa e jardim, design de 

interiores, artes e ofícios, natureza, ecologia, fauna, 

flora, espiritualidade, fotografia, exceto fotografias 

relacionadas com turismo e natureza, material para 

encadernação, fotografias relacionadas à moda, bele-

za, design gráfico, artes cênicas, saúde, casa e jardim, 

design de interiores, artes e ofícios, espiritualidade, 

exceto fotografias relacionadas com o turismo e natu-

reza, artigos de papelaria, artigos de escritório, exceto 

móveis, adesivos para papelaria ou para uso domés-

tico, materiais para artistas, materiais de desenho, 

pincéis, materiais educacionais e de ensino nas áreas 

da moda, beleza, design gráfico, artes cênicas, saúde, 

casa e jardim, design de interiores, artes e ofícios, natu-

reza, ecologia, fauna, flora, espiritualidade, fotografia, 

exceto fotografia relacionada com turismo e natureza, 

folhas e sacos de plástico para fins de embalagem e uso 

em embalagem, clichés [algarismos e letras], blocos de 

impressão, fios e linhas para uso têxtil, rendas e borda-

dos, fitas e cordões, botões, ganchos e ilhós, agulhas, 

flores artificiais, artigos decorativos para o cabelo, ca-

belo sintético.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/15  Alemanha

N.º 30 2021 110 558

[210]  N.º : N/191728

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191729

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191730

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos e preparações 

médicas; alimentos e substâncias dietéticas para uso 

medicinal; suplementos alimentares para consumo hu-

mano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191731

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários, veterinários e de diagnóstico; 

membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; 

material de sutura.



2348    5   2022  2  4 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191732

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191734

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191735

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

X X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191736

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Integra LifeSciences Corporation

  Endereço : 1100 Campus Road, Princeton, New 

Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191737

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : IDEMITSU KOSAN CO., LTD.

  Endereço : 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Lubrificantes sólidos; combustíveis; 

óleos industriais; gorduras industriais; óleos de lu-

brificação; óleos e gorduras não minerais para uso 

industrial [sem ser para combustíveis]; ceras [matérias 

primas]; óleos para motores; lubrificantes sendo óleos 

para engrenagens; lubrificantes; massas lubrificantes.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/24  Japão

N.º 2021-146205

[210]  N.º : N/191738

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Bath & Body Works Brand Mana-

gement, Inc.

  Endereço : Seven Limited Parkway, Reynolds-

burg, Ohio 43068, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e sanitárias, substâncias dietéticas adaptadas para 

uso médico, alimentos para bebés, emplastros, mate-

riais para pensos, matérias para chumbar os dentes, 

ceras dentárias, desinfetantes, preparações para a des-

truição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191739

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : Bath & Body Works Brand Mana-

gement, Inc.

  Endereço : Seven Limited Parkway, Reynolds-

burg, Ohio 43068, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho, encomen-

das por correio e serviços de vendas por catálogo re-

lacionados com sabonetes, artigos de perfumaria, fra-

grâncias para o lar, óleos essenciais, produtos cosmé-

ticos, preparações para os cuidados do cabelo e para o 

tratamento da pele, preparações para branquear e ou-

tras substâncias para uso em lavandaria, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e raspar; serviços 

de agências de importação e exportação; preparação 

de listas de endereços para serviços de publicidade 

endereçada directamente por correio [sem ser venda]; 

distribuição de material publicitário [folhetos, prospe-

tos, impressos, amostras]; compilação de diretórios de 

empresas; difusão de e distribuição de material publi-

citário; difusão [distribuição] de amostras; serviços de 

exposição de mercadorias; tudo incluído nesta classe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191740

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MA-

CAU, LIMITADA

  Endereço : Avenida Wai Long, S.N., Business 

Aviation Center, Macau International Airport, R/C, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 315C, 

[210]  N.º : N/191741

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MA-

CAU, LIMITADA

  Endereço : Avenida Wai Long, S.N., Business 

Aviation Center, Macau International Airport, R/C, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 315C, 



2350    5   2022  2  4 

[210]  N.º : N/191742

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MA-

CAU, LIMITADA

  Endereço : Avenida Wai Long, S.N., Business 

Aviation Center, Macau International Airport, R/C, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 315C, 

[210]  N.º : N/191743

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MA-

CAU, LIMITADA

  Endereço : Avenida Wai Long, S.N., Business 

Aviation Center, Macau International Airport, R/C, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 315C, 

[210]  N.º : N/191744

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MA-

CAU, LIMITADA

  Endereço : Avenida Wai Long, S.N., Business 

Aviation Center, Macau International Airport, R/C, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 315C, 

[210]  N.º : N/191745

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MA-

CAU, LIMITADA

  Endereço : Avenida Wai Long, S.N., Business 

Aviation Center, Macau International Airport, R/C, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 315C, 

[210]  N.º : N/191746

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MA-

CAU, LIMITADA

  Endereço : Avenida Wai Long, S.N., Business 

Aviation Center, Macau International Airport, R/C, 

Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 315C, 
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[210]  N.º : N/191747

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 邨 9

AI

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191754

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 XU WEI XIONG

  Endereço : Rua da Perola Oriental ED Villa de 

Mer BL.2 FL 19 Flat E Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191755

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

 XU WEI XIONG

  Endereço : Rua da Perola Oriental ED Villa de 

Mer BL.2 FL 19 Flat E Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191756

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191757

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191762

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191763

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191760

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191761

[220]  Data de pedido : 2021/12/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

A202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.



N.º 5 — 4-2-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 2353

批給

Concessão

N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/174409 2022/01/11 2022/01/11 ARTES MUNDI LIMITADA 41

N/174410 2022/01/11 2022/01/11 ARTES MUNDI LIMITADA 41

N/176953 2022/01/11 2022/01/11 ADP, Inc. 35

N/176954 2022/01/11 2022/01/11 ADP, Inc. 42

N/177392 2022/01/11 2022/01/11 Pantone LLC 42

N/177408 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 09

N/177409 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 41

N/177410 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 09

N/177411 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 41

N/177412 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 09

N/177413 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 41

N/177414 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 09

N/177415 2022/01/11 2022/01/11 Hard Rock Holdings Limited 41

N/177643 2022/01/11 2022/01/11 05

N/177644 2022/01/11 2022/01/11 05

N/177658 2022/01/11 2022/01/11 05

N/177660 2022/01/11 2022/01/11 05

N/177662 2022/01/11 2022/01/11 05

N/177720 2022/01/11 2022/01/11

CAI SUMIAO

25

N/177722 2022/01/11 2022/01/11

CAI SUMIAO

25

N/178487 2022/01/11 2022/01/11 ATOMY CO., LTD. 05

N/178488 2022/01/11 2022/01/11 ATOMY CO., LTD. 29

N/178489 2022/01/11 2022/01/11 ATOMY CO., LTD. 32

N/178496 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 04

N/178497 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 18

N/178498 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 20

N/178499 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 21

N/178500 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 24

N/178501 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 25

N/178502 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 27

N/178503 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 28

N/178504 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 35

N/178505 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 04

N/178506 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 18

N/178507 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 20

N/178508 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 21
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/178509 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 24

N/178510 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 25

N/178511 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 27

N/178512 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 28

N/178513 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 35

N/178514 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 04

N/178515 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 18

N/178516 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 20

N/178517 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 21

N/178518 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 24

N/178519 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 25

N/178520 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 27

N/178521 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 28

N/178522 2022/01/11 2022/01/11 BFD, Inc. 35

N/179934 2022/01/11 2022/01/11 ASC REGENITY LTD 03

N/179935 2022/01/11 2022/01/11 ASC REGENITY LTD 05

N/179936 2022/01/11 2022/01/11 ASC REGENITY LTD 10

N/179937 2022/01/11 2022/01/11 ASC REGENITY LTD 41

N/179938 2022/01/11 2022/01/11 ASC REGENITY LTD 44

N/180159 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 01

N/180161 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 05

N/180162 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 07

N/180164 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 11

N/180166 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 21

N/180167 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 32

N/180168 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 35

N/180170 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 37

N/180173 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 40

N/180175 2022/01/11 2022/01/11 BRITA GmbH 42

N/181623 2022/01/11 2022/01/11 05

N/181624 2022/01/11 2022/01/11 35

N/182144 2022/01/11 2022/01/11 GEOPOST 35

N/182145 2022/01/11 2022/01/11 GEOPOST 39

N/182146 2022/01/11 2022/01/11 GEOPOST 42

N/182209 2022/01/11 2022/01/11

LEONG CHAN CHUN

43

N/182272 2022/01/11 2022/01/11 Tom Tailor GmbH 24

N/182273 2022/01/11 2022/01/11 Tom Tailor GmbH 25

N/182303 2022/01/11 2022/01/11 Scotch & Soda B.V. 03

N/182305 2022/01/11 2022/01/11 Scotch & Soda B.V. 14
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/182308 2022/01/11 2022/01/11 Scotch & Soda B.V. 35

N/182654 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/182655 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/182671 2022/01/11 2022/01/11 Marubeni Corporation 03

N/182724 2022/01/11 2022/01/11 11

N/182820 2022/01/11 2022/01/11 30

N/182824 2022/01/11 2022/01/11 30

N/182993 2022/01/11 2022/01/11 Marc O'Polo License AG 21

N/182994 2022/01/11 2022/01/11 Marc O'Polo License AG 24

N/182995 2022/01/11 2022/01/11 Marc O'Polo License AG 25

N/182996 2022/01/11 2022/01/11 Marc O'Polo License AG 27

N/183048 2022/01/11 2022/01/11

SEED HEALTH, INC.

03

N/183294 2022/01/11 2022/01/11 AD TRADEMARK S.R.L. 03

N/183295 2022/01/11 2022/01/11 AD TRADEMARK S.R.L. 09

N/183296 2022/01/11 2022/01/11 AD TRADEMARK S.R.L. 14

N/183297 2022/01/11 2022/01/11 AD TRADEMARK S.R.L. 18

N/183298 2022/01/11 2022/01/11 AD TRADEMARK S.R.L. 25

N/183476 2022/01/11 2022/01/11

WONG ROGERIO

03

N/183513 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 29

N/183514 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 30

N/183515 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 32

N/183516 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 35

N/183517 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 29

N/183518 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 30

N/183519 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 32

N/183520 2022/01/11 2022/01/11 Goodman Fielder Pte. Ltd. 35

N/183548 2022/01/11 2022/01/11

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

42

N/183549 2022/01/11 2022/01/11

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

36

N/183550 2022/01/11 2022/01/11

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

35

N/183551 2022/01/11 2022/01/11

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

28

N/183552 2022/01/11 2022/01/11

Shenzhen Futu Network Technology Co., Ltd.

09

N/183567 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/183568 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/183573 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/183574 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/183713 2022/01/11 2022/01/11 British American Tobacco (Brands) Limited 05

N/183902 2022/01/11 2022/01/11 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/183903 2022/01/11 2022/01/11 Société Jas Hennessy & Co. 33

N/183991 2022/01/11 2022/01/11 1661, Inc. 25

N/183996 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

09

N/183998 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

11

N/183999 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

12

N/184002 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

16

N/184004 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

21

N/184006 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

25

N/184014 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

42

N/184020 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

09

N/184022 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

11

N/184023 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

12

N/184026 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

16

N/184028 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

21

N/184030 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

25

N/184038 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

42

N/184051 2022/01/11 2022/01/11 20

N/184053 2022/01/11 2022/01/11 20

N/184131 2022/01/11 2022/01/11 NEXON KOREA CORPORATION 38

N/184174 2022/01/11 2022/01/11 Qookka Entertainment Limited 09

N/184175 2022/01/11 2022/01/11 Qookka Entertainment Limited 35
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/184176 2022/01/11 2022/01/11 Qookka Entertainment Limited 38

N/184177 2022/01/11 2022/01/11 Qookka Entertainment Limited 41

N/184178 2022/01/11 2022/01/11 Qookka Entertainment Limited 42

N/184242 2022/01/11 2022/01/11 Oxigen Beverages Inc. 32

N/184265 2022/01/11 2022/01/11 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 29

N/184267 2022/01/11 2022/01/11 OLAM INTERNATIONAL LIMITED 29

N/184428 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

09

N/184430 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

11

N/184432 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

25

N/184438 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

09

N/184439 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

11

N/184440 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

12

N/184442 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

09

N/184443 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

11

N/184444 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

12

N/184445 2022/01/11 2022/01/11 20

N/184452 2022/01/11 2022/01/11 Islestarr Holdings Limited 03

N/184499 2022/01/11 2022/01/11 Starzen Co. Ltd. 29

N/184501 2022/01/11 2022/01/11 Starzen Co. Ltd. 29

N/184503 2022/01/11 2022/01/11 Starzen Co. Ltd. 29

N/184713 2022/01/11 2022/01/11 Faith in Nature Limited 05

N/184715 2022/01/11 2022/01/11 Faith in Nature Limited 21

N/184738 2022/01/11 2022/01/11 Neurimmune Holding AG 05

N/184807 2022/01/11 2022/01/11 LORO PIANA S.p.A. 18

N/184814 2022/01/11 2022/01/11 Apple Inc. 16

N/184829 2022/01/11 2022/01/11 Apple Inc. 16

N/184841 2022/01/11 2022/01/11 Apple Inc. 16

N/184866 2022/01/11 2022/01/11 Bytedance Ltd. 38

N/184895 2022/01/11 2022/01/11 London Stock Exchange Group plc 42

N/184982 2022/01/11 2022/01/11 NEXON KOREA CORPORATION 38

N/184999 2022/01/11 2022/01/11 London Stock Exchange Group plc 42

N/185079 2022/01/11 2022/01/11 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited 03
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185080 2022/01/11 2022/01/11 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited 05

N/185085 2022/01/11 2022/01/11 American Express Marketing & Development Corp. 09

N/185086 2022/01/11 2022/01/11 American Express Marketing & Development Corp. 35

N/185087 2022/01/11 2022/01/11 American Express Marketing & Development Corp. 36

N/185088 2022/01/11 2022/01/11 American Express Marketing & Development Corp. 39

N/185089 2022/01/11 2022/01/11 American Express Marketing & Development Corp. 41

N/185090 2022/01/11 2022/01/11 American Express Marketing & Development Corp. 42

N/185091 2022/01/11 2022/01/11 American Express Marketing & Development Corp. 43

N/185200 2022/01/11 2022/01/11

TARTE, INC.

35

N/185202 2022/01/11 2022/01/11

TARTE, INC.

03

N/185273 2022/01/11 2022/01/11 09

N/185313 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 04

N/185314 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 09

N/185315 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 14

N/185316 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 18

N/185317 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 20

N/185319 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 25

N/185320 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 26

N/185322 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 04

N/185323 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 09

N/185324 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 14

N/185325 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 18

N/185326 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 20

N/185328 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 25

N/185329 2022/01/11 2022/01/11 ROUJE 26

N/185431 2022/01/11 2022/01/11 Apple Inc. 09

N/185432 2022/01/11 2022/01/11 FremantleMedia Netherlands BV 41

N/185433 2022/01/11 2022/01/11 Advanced Micro Devices, Inc. 09

N/185436 2022/01/11 2022/01/11 Shimano Inc. 28

N/185437 2022/01/11 2022/01/11 DFI International Brands Limited 16

N/185440 2022/01/11 2022/01/11 DFI International Brands Limited 39

N/185477 2022/01/11 2022/01/11 FAIDEE CO., LTD. 14

N/185510 2022/01/11 2022/01/11

Hong Kong Top One Bakery Limited

29

N/185571 2022/01/11 2022/01/11

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/185627 2022/01/11 2022/01/11 Piaggio & C. S.p.A. 28

N/185640 2022/01/11 2022/01/11 FremantleMedia Netherlands BV 41
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N.º
Data de

registo

Data de

despacho
Titular Classe

N/185647 2022/01/11 2022/01/11 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185649 2022/01/11 2022/01/11 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185715 2022/01/11 2022/01/11 COSTA CROCIERE S.P.A. 39

N/185716 2022/01/11 2022/01/11 COSTA CROCIERE S.P.A. 41

N/185719 2022/01/11 2022/01/11 COSTA CROCIERE S.P.A. 39

N/185720 2022/01/11 2022/01/11 COSTA CROCIERE S.P.A. 41

N/185722 2022/01/11 2022/01/11 VENTISEI SETTEMBRE S.R.L. 10

N/185742 2022/01/11 2022/01/11 03

N/185788 2022/01/11 2022/01/11 09

N/185792 2022/01/11 2022/01/11 38

N/185838 2022/01/11 2022/01/11 LINE Corporation 09

N/185839 2022/01/11 2022/01/11 LINE Corporation 41

N/185906 2022/01/11 2022/01/11

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

29

N/185907 2022/01/11 2022/01/11

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

30

N/185908 2022/01/11 2022/01/11

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., Ltd.

32

N/185930 2022/01/11 2022/01/11 30

N/185931 2022/01/11 2022/01/11 35

N/185934 2022/01/11 2022/01/11 Apple Inc. 09

N/185960 2022/01/11 2022/01/11 VETEMENTS GROUP AG 18

N/185961 2022/01/11 2022/01/11 VETEMENTS GROUP AG 25

N/185964 2022/01/11 2022/01/11

Huawei Technologies Co., Ltd.

02

N/185978 2022/01/11 2022/01/11

Quanzhou Gongniu Catering Management Co., Ltd.

43

N/186023 2022/01/11 2022/01/11 DECORAZIONI RIVEDIL S.R.L. 02

N/186047 2022/01/11 2022/01/11 H & M Hennes & Mauritz AB 18

N/186048 2022/01/11 2022/01/11 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/186049 2022/01/11 2022/01/11 H & M Hennes & Mauritz AB 28

N/186050 2022/01/11 2022/01/11 H & M Hennes & Mauritz AB 35

N/186100 2022/01/11 2022/01/11 Air System Components, Inc. 11

N/186101 2022/01/11 2022/01/11 Air System Components, Inc. 11

N/186110 2022/01/11 2022/01/11 Lady of Leisure Holdings Limited 18

N/186111 2022/01/11 2022/01/11 Lady of Leisure Holdings Limited 25

N/186112 2022/01/11 2022/01/11 Lady of Leisure Holdings Limited 35

N/186113 2022/01/11 2022/01/11 Lady of Leisure Holdings Limited 18

N/186114 2022/01/11 2022/01/11 Lady of Leisure Holdings Limited 25

N/186115 2022/01/11 2022/01/11 Lady of Leisure Holdings Limited 35
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N/186125 2022/01/11 2022/01/11 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/186139 2022/01/11 2022/01/11 DFI International Brands Limited 05

N/186141 2022/01/11 2022/01/11 DFI International Brands Limited 05

N/186170 2022/01/11 2022/01/11 DOUGH BROS HOLDINGS LIMITED 30

N/186171 2022/01/11 2022/01/11 DOUGH BROS HOLDINGS LIMITED 43

N/186172 2022/01/11 2022/01/11 DOUGH BROS HOLDINGS LIMITED 30

N/186173 2022/01/11 2022/01/11 DOUGH BROS HOLDINGS LIMITED 43

N/186185 2022/01/11 2022/01/11 Hélène HAYDEN 03

N/186186 2022/01/11 2022/01/11 Hélène HAYDEN 03

N/186187 2022/01/11 2022/01/11 Hélène HAYDEN 03

N/186237 2022/01/11 2022/01/11 PHENOTHERM ASIA LIMITED 17

N/186284 2022/01/11 2022/01/11 03

N/186285 2022/01/11 2022/01/11 04

N/186286 2022/01/11 2022/01/11 05

N/186287 2022/01/11 2022/01/11 08

N/186288 2022/01/11 2022/01/11 09

N/186289 2022/01/11 2022/01/11 10

N/186290 2022/01/11 2022/01/11 14

N/186291 2022/01/11 2022/01/11 18

N/186292 2022/01/11 2022/01/11 21

N/186293 2022/01/11 2022/01/11 25

N/186294 2022/01/11 2022/01/11 32

N/186295 2022/01/11 2022/01/11 35

N/186296 2022/01/11 2022/01/11 36

N/186297 2022/01/11 2022/01/11 41

N/186298 2022/01/11 2022/01/11 42

N/186299 2022/01/11 2022/01/11 44

N/186352 2022/01/11 2022/01/11

Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

35

N/186353 2022/01/11 2022/01/11

Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

36

N/186354 2022/01/11 2022/01/11

Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

37

N/186355 2022/01/11 2022/01/11

Financial Street Huizhou Real Estate Co., Ltd

43

N/186368 2022/01/11 2022/01/11

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

35

N/186369 2022/01/11 2022/01/11

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

39

N/186370 2022/01/11 2022/01/11

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

43
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N/186371 2022/01/11 2022/01/11

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

35

N/186372 2022/01/11 2022/01/11

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

39

N/186373 2022/01/11 2022/01/11

Nam Kwong União Comercial e Industrial, Limitada

43

N/186539 2022/01/11 2022/01/11 Super Tea International Corporation 35

N/186540 2022/01/11 2022/01/11 Super Tea International Corporation 43

N/186549 2022/01/11 2022/01/11 Super Tea International Corporation 30

N/186550 2022/01/11 2022/01/11 Super Tea International Corporation 32

N/186599 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

09

N/186600 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

35

N/186601 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

36

N/186602 2022/01/11 2022/01/11

Xiaomi Inc.

37

N/186606 2022/01/11 2022/01/11 LUCIA CANO SOTO 25

N/186607 2022/01/11 2022/01/11 LUCIA CANO SOTO 35

N/186613 2022/01/11 2022/01/11 14

N/186632 2022/01/11 2022/01/11

RESTAURANTE CHUN IENG, LIMITADA

43

N/186633 2022/01/11 2022/01/11

COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

43

N/186634 2022/01/11 2022/01/11

COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

43

N/186635 2022/01/11 2022/01/11

COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

43

N/186636 2022/01/11 2022/01/11

COMPANHIA DE BRIGHT NOBLE LIMITADA

43

N/186657 2022/01/11 2022/01/11 8 

8 CAFE COMPANY LIMITED

11

N/186658 2022/01/11 2022/01/11 8 

8 CAFE COMPANY LIMITED

16

N/186659 2022/01/11 2022/01/11 8 

8 CAFE COMPANY LIMITED

21

N/186660 2022/01/11 2022/01/11 8 

8 CAFE COMPANY LIMITED

30

N/186663 2022/01/11 2022/01/11

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/186664 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09
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N/186665 2022/01/11 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/186666 2022/01/11 2022/01/11 07

N/186667 2022/01/11 2022/01/11 09

N/186668 2022/01/11 2022/01/11 11

N/186669 2022/01/11 2022/01/11 35

N/186673 2022/01/11 2022/01/11 • •

Mark Andrew Steele

33

N/186677 2022/01/11 2022/01/11 30

N/186678 2022/01/11 2022/01/11

LI CHI SHING STEPHEN

43

N/186686 2022/01/11 2022/01/11 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/186697 2022/01/11 2022/01/11

LEI LAI IAN

43

N/186699 2022/01/11 2022/01/11 35

N/186700 2022/01/11 2022/01/11 29

N/186703 2022/01/11 2022/01/11 03

N/186704 2022/01/11 2022/01/11 09

N/186705 2022/01/11 2022/01/11 14

N/186706 2022/01/11 2022/01/11 16

N/186707 2022/01/11 2022/01/11 18

N/186708 2022/01/11 2022/01/11 21

N/186709 2022/01/11 2022/01/11 25

N/186710 2022/01/11 2022/01/11 26

N/186711 2022/01/11 2022/01/11 35

N/186712 2022/01/11 2022/01/11

CASABLANCA INTERNATIONAL LIMITED

24

N/186713 2022/01/11 2022/01/11 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 09

N/186716 2022/01/11 2022/01/11 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 35

N/186717 2022/01/11 2022/01/11 PROXIMA BETA PTE. LIMITED 41

N/186719 2022/01/11 2022/01/11 Quality Is Our Recipe, LLC 43

N/186720 2022/01/11 2022/01/11 Quality Is Our Recipe, LLC 43

N/186721 2022/01/11 2022/01/11 FAST RETAILING CO., LTD. 20

N/186722 2022/01/11 2022/01/11 FAST RETAILING CO., LTD. 28

N/186723 2022/01/11 2022/01/11

WHT Trading Limited

11

N/186724 2022/01/11 2022/01/11

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA E 

CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

41

N/186726 2022/01/11 2022/01/11

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA E 

CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

41
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N/186728 2022/01/11 2022/01/11

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA E 

CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

41

N/186731 2022/01/11 2022/01/11

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA E 

CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

41

N/186732 2022/01/11 2022/01/11

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DAS ECONOMIA E 

CULTURAL DE SHENZHEN E DE MACAU

41

N/186738 2022/01/11 2022/01/11

Xiamen Youdongzhijia Information Technology Co., Ltd.

09

N/186739 2022/01/11 2022/01/11

Xiamen Youdongzhijia Information Technology Co., Ltd.

41

N/186740 2022/01/11 2022/01/11

BAMBOO VILLAGE LIMITED

43

N/186747 2022/01/11 2022/01/11

ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.

34

N/186748 2022/01/11 2022/01/11 Deciem Beauty Group Inc. 35

N/186749 2022/01/11 2022/01/11 Deciem Beauty Group Inc. 44

N/186756 2022/01/11 2022/01/11 30

N/186757 2022/01/11 2022/01/11 35

N/186763 2022/01/11 2022/01/11 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

35

N/186768 2022/01/11 2022/01/11

Z H E J I A N G  U M B R E L L A  N E W  M A T E R I A L 

MANUFACTURE CO., LTD.

17

N/186769 2022/01/11 2022/01/11 44

N/186775 2022/01/11 2022/01/11 Mazda Motor Corporation 14

N/186777 2022/01/11 2022/01/11 Mazda Motor Corporation 18

N/186778 2022/01/11 2022/01/11 Mazda Motor Corporation 21

N/186779 2022/01/11 2022/01/11 Mazda Motor Corporation 25

N/186780 2022/01/11 2022/01/11 Mazda Motor Corporation 27

N/186786 2022/01/11 2022/01/11 Lei San Information Technology CO. LTD. 09

N/186787 2022/01/11 2022/01/11 Lei San Information Technology CO. LTD. 35

N/186788 2022/01/11 2022/01/11 Lei San Information Technology CO. LTD. 38

N/186789 2022/01/11 2022/01/11 Lei San Information Technology CO. LTD. 41

N/186790 2022/01/11 2022/01/11 Lei San Information Technology CO. LTD. 42

N/186791 2022/01/11 2022/01/11 Lei San Information Technology CO. LTD. 45

N/186796 2022/01/11 2022/01/11 Sunny Fields Enterprise Limited 16

N/186797 2022/01/11 2022/01/11 Sunny Fields Enterprise Limited 29

N/186798 2022/01/11 2022/01/11 Sunny Fields Enterprise Limited 30

N/186799 2022/01/11 2022/01/11 Sunny Fields Enterprise Limited 32
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N/186800 2022/01/11 2022/01/11 Sunny Fields Enterprise Limited 35

N/186808 2022/01/11 2022/01/11 SONG NIAN PROPERTY SDN BHD. 29

N/186809 2022/01/11 2022/01/11 SONG NIAN PROPERTY SDN BHD. 30

N/186810 2022/01/11 2022/01/11

LEI MAN LUNG

29

N/186811 2022/01/11 2022/01/11

LEI MAN LUNG

30

N/186812 2022/01/11 2022/01/11

LEI MAN LUNG 

43

N/186815 2022/01/11 2022/01/11  09

N/186816 2022/01/11 2022/01/11 09

N/186817 2022/01/11 2022/01/11 30

N/186818 2022/01/11 2022/01/11 15

N/186819 2022/01/11 2022/01/11 15

N/186850 2022/01/11 2022/01/11 35

N/186851 2022/01/11 2022/01/11 41

N/186852 2022/01/11 2022/01/11 42

N/186853 2022/01/11 2022/01/11 44

N/186856 2022/01/11 2022/01/11 DKH Retail Limited 25

N/186857 2022/01/11 2022/01/11 DKH Retail Limited 35

N/186859 2022/01/11 2022/01/11 Zuffa, LLC 25

N/186860 2022/01/11 2022/01/11 Zuffa, LLC 28

N/186861 2022/01/11 2022/01/11 Zuffa, LLC 41

N/186862 2022/01/11 2022/01/11 Zuffa, LLC 25

N/186863 2022/01/11 2022/01/11 Zuffa, LLC 28

N/186864 2022/01/11 2022/01/11 Zuffa, LLC 41

N/186865 2022/01/11 2022/01/11 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 29

N/186867 2022/01/11 2022/01/11 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 43

N/186868 2022/01/11 2022/01/11 09

N/186869 2022/01/11 2022/01/11 41

N/186870 2022/01/11 2022/01/11 42

N/186871 2022/01/11 2022/01/11 15

N/186877 2022/01/11 2022/01/11 Rocco Piccirillo

Maria Cristina Piccirillo

25

N/186878 2022/01/11 2022/01/11 Rocco Piccirillo

Maria Cristina Piccirillo

35

N/186881 2022/01/11 2022/01/11 35

N/186882 2022/01/11 2022/01/11 32

N/186884 2022/01/11 2022/01/11

FONG CHONG IO

42
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N/186885 2022/01/11 2022/01/11

FUJIFILM BUSINESS INNOVATION KABUSHIKI KAISHA 

(FUJIFILM BUSINESS INNOVATION CORP.)

09

N/186886 2022/01/11 2022/01/11

FUJIFILM BUSINESS INNOVATION KABUSHIKI KAISHA 

(FUJIFILM BUSINESS INNOVATION CORP.)

09

N/186887 2022/01/11 2022/01/11

SIO CHI VENG

30

N/186888 2022/01/11 2022/01/11

SIO CHI VENG

32

N/186889 2022/01/11 2022/01/11

SIO CHI VENG

43

N/186890 2022/01/11 2022/01/11 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 29

N/186892 2022/01/11 2022/01/11 BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA' PER AZIONI 43

N/186893 2022/01/11 2022/01/11 Critiana Ribeiro Soares de Figueiredo 43

N/186894 2022/01/11 2022/01/11 Sophie Lily Jacqueline Hélène CATHAGNE-BENEVENTI 35

N/186898 2022/01/11 2022/01/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 07

N/186899 2022/01/11 2022/01/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 35

N/186900 2022/01/11 2022/01/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 07

N/186901 2022/01/11 2022/01/11 MARZOCCHI POMPE S.P.A. 35

N/186903 2022/01/11 2022/01/11 33

N/186916 2022/01/11 2022/01/11

LIFESAVVY LIMITED

19

N/186935 2022/01/11 2022/01/11 Shimano Inc. 28

N/186936 2022/01/11 2022/01/11 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/186937 2022/01/11 2022/01/11 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/186938 2022/01/11 2022/01/11 25

N/186939 2022/01/11 2022/01/11 25

N/186940 2022/01/11 2022/01/11

IEONG KA LOK 

35

N/186942 2022/01/11 2022/01/11 Npixel Co., Ltd. 09

N/186943 2022/01/11 2022/01/11 Npixel Co., Ltd. 41

N/186951 2022/01/11 2022/01/11 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/186952 2022/01/11 2022/01/11 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/186953 2022/01/11 2022/01/11 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/186954 2022/01/11 2022/01/11 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/186983 2022/01/11 2022/01/11

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/186986 2022/01/11 2022/01/11

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/186988 2022/01/11 2022/01/11

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42
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N/186989 2022/01/11 2022/01/11 Windsor Partners Limited 36

N/187002 2022/01/11 2022/01/11 06

N/187003 2022/01/11 2022/01/11 11

N/187004 2022/01/11 2022/01/11 19

N/187006 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187007 2022/01/11 2022/01/11 30

N/187011 2022/01/11 2022/01/11

LEI SI KAM 

41

N/187012 2022/01/11 2022/01/11 03

N/187013 2022/01/11 2022/01/11 04

N/187027 2022/01/11 2022/01/11 The Coca-Cola Company 29

N/187028 2022/01/11 2022/01/11 The Coca-Cola Company 32

N/187029 2022/01/11 2022/01/11 The Coca-Cola Company 29

N/187030 2022/01/11 2022/01/11 The Coca-Cola Company 32

N/187034 2022/01/11 2022/01/11

Xiamen Tiaotu Information Technology Co., Ltd.

09

N/187035 2022/01/11 2022/01/11

Xiamen Tiaotu Information Technology Co., Ltd.

41

N/187036 2022/01/11 2022/01/11

Xiamen Paojing Network Technology Co., Ltd.

09

N/187037 2022/01/11 2022/01/11

Xiamen Paojing Network Technology Co., Ltd.

41

N/187038 2022/01/11 2022/01/11 32

N/187039 2022/01/11 2022/01/11 43

N/187040 2022/01/11 2022/01/11 43

N/187043 2022/01/11 2022/01/11 Wa Creations International Limited 43

N/187044 2022/01/11 2022/01/11

INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

29

N/187045 2022/01/11 2022/01/11

INTEGRITY FIRST HOLDING LIMITED

35

N/187046 2022/01/11 2022/01/11 BEAM SUNTORY UK LIMITED 33

N/187047 2022/01/11 2022/01/11 41

N/187048 2022/01/11 2022/01/11 41

N/187054 2022/01/11 2022/01/11

King Car Food Industrial Co., Ltd.

33

N/187055 2022/01/11 2022/01/11 Shiseido Americas Corporation 03

N/187056 2022/01/11 2022/01/11 14

N/187059 2022/01/11 2022/01/11

BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTERTAINMENT 

TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/187060 2022/01/11 2022/01/11

BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTERTAINMENT 

TECHNOLOGY CO., LTD.

41
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N/187061 2022/01/11 2022/01/11

BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTERTAINMENT 

TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/187062 2022/01/11 2022/01/11

Beijing Jiufeng Info Tech Ltd.

09

N/187063 2022/01/11 2022/01/11

Beijing Jiufeng Info Tech Ltd.

41

N/187064 2022/01/11 2022/01/11

Beijing Jiufeng Info Tech Ltd.

42

N/187065 2022/01/11 2022/01/11 30

N/187066 2022/01/11 2022/01/11 09

N/187067 2022/01/11 2022/01/11 41

N/187068 2022/01/11 2022/01/11

NG KUN CHAO

32

N/187112 2022/01/11 2022/01/11 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited 03

N/187116 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187117 2022/01/11 2022/01/11 39

N/187118 2022/01/11 2022/01/11 43

N/187119 2022/01/11 2022/01/11

COMPANHIA GESTAO DE COMIDA E BEBIDA TOTEM 

LDA.

43

N/187120 2022/01/11 2022/01/11

COMPANHIA GESTAO DE COMIDA E BEBIDA TOTEM 

LDA.

43

N/187121 2022/01/11 2022/01/11

COMPANHIA GESTAO DE COMIDA E BEBIDA TOTEM 

LDA.

43

N/187122 2022/01/11 2022/01/11 09

N/187131 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 41

N/187132 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 42

N/187133 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 14

N/187134 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 35

N/187135 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 37

N/187136 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 39

N/187137 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 41

N/187138 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 42

N/187139 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 14

N/187140 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 35

N/187141 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 37

N/187142 2022/01/11 2022/01/11 HOMEART DESIGN LIMITED 39

N/187143 2022/01/11 2022/01/11 NH Foods Ltd. 29

N/187144 2022/01/11 2022/01/11 03
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N/187145 2022/01/11 2022/01/11 09

N/187147 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187148 2022/01/11 2022/01/11 42

N/187149 2022/01/11 2022/01/11 03

N/187150 2022/01/11 2022/01/11 09

N/187152 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187153 2022/01/11 2022/01/11 42

N/187154 2022/01/11 2022/01/11 03

N/187156 2022/01/11 2022/01/11 09

N/187158 2022/01/11 2022/01/11 29

N/187159 2022/01/11 2022/01/11 30

N/187160 2022/01/11 2022/01/11 32

N/187161 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187162 2022/01/11 2022/01/11 42

N/187163 2022/01/11 2022/01/11 44

N/187164 2022/01/11 2022/01/11 03

N/187166 2022/01/11 2022/01/11 09

N/187168 2022/01/11 2022/01/11 29

N/187169 2022/01/11 2022/01/11 30

N/187170 2022/01/11 2022/01/11 32

N/187171 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187172 2022/01/11 2022/01/11 42

N/187173 2022/01/11 2022/01/11 44

N/187174 2022/01/11 2022/01/11

CHAN IENG IENG

21

N/187182 2022/01/11 2022/01/11 Cartier International AG 04

N/187183 2022/01/11 2022/01/11 Franklin Templeton Capital Holdings Private Limited 36

N/187188 2022/01/11 2022/01/11

ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

11

N/187189 2022/01/11 2022/01/11 09

N/187190 2022/01/11 2022/01/11 41

N/187193 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187194 2022/01/11 2022/01/11 30

N/187195 2022/01/11 2022/01/11 32

N/187196 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187197 2022/01/11 2022/01/11 43

N/187198 2022/01/11 2022/01/11 30

N/187199 2022/01/11 2022/01/11 32

N/187200 2022/01/11 2022/01/11 35

N/187201 2022/01/11 2022/01/11 43
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部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/177647 N/177651

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/177652 N/177655

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/177653

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/177654

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/181621

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 3

216 214 2 a

 N.º N/183964

 Data de registo 2022/01/11
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 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/183966

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 10

216 214 2 a

 N.º N/184046 N/184047

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

 Classe 5

216 214 2 a ligaduras para os ouvidos; pensos para menstruação; tampões de 

menstruação; pensos higiénicos; cuecas higiénicas; discos [almofadas] de amamentação; matérias dentárias; fraldas; capas 

para fraldas; papel apanha-moscas; papel anti-traça; sémen para inseminação artificial Suplementos 

contendo luteína; suplementos contendo zeaxantina; suplementos nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; 

suplementos alimentares minerais; suplementos dietéticos de açaí em pó; suplementos dietéticos de albumina; suplementos 

dietéticos de alginato; suplementos dietéticos de caseína; suplementos dietéticos com efeito cosmético; suplementos 

dietéticos de enzimas; suplementos dietéticos de glicose; suplementos dietéticos de lecitina; suplementos dietéticos de 

linhaça; suplementos dietéticos de óleo de linhaça; suplementos dietéticos de gérmen de trigo; suplementos dietéticos de 

levedura; emplastros de suplementos vitamínicos; colírios para uso medicinal; gotas oculares para uso medicinal; preparações 

e substâncias farmacêuticas; preparações medicinais para lavagem ocular; soluções para lentes de contacto; soluções de 

armazenamento e de limpeza para lentes de contacto que aumentam a humidade as mesmas; soluções para enxaguar, limpar 

e conservar lentes de contacto; preparações medicinais para lavagem ocular que podem também limpar lentes de contacto; 

colírios que podem ser instilados durante o uso de lentes de contacto; desinfectantes para lentes de contacto; soluções de 

lentes de contacto para fins de limpeza, desinfecção e preservação; papel reagente para uso médico; papel oleado para uso 

médico; fitas adesivas para uso médico; wafers de embrulho para doses de medicamentos; gaze para pensos; cápsulas vazias 

para produtos farmacêuticos; palas oculares para uso médico; algodão absorvente; emplastros adesivos; ligaduras para pensos; 

ligaduras líquidas; cotonetes para uso médico; farinha de láctea para bebés; bebidas dietéticas para uso medicinal; alimentos 

dietéticos para uso médico; bebidas para bebés; alimentos para bebés; suplementos dietéticos para animais

 N.º N/184055

 Data de registo 2022/01/11

 Data de despacho 2022/01/11

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a
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拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/174045 2022/01/07 09 214 2 b 215 9 1 c

214 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 alínea a) 

do art.º 214.º

N/174046 2022/01/07 35 214 2 b 215 9 1 c

214 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 alínea a) 

do art.º 214.º

N/174048 2022/01/07 38 214 2 b 215 9 1 c

214 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 alínea a) 

do art.º 214.º

N/174050 2022/01/07 42 214 2 b 215 9 1 c

214 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 alínea a) 

do art.º 214.º

N/175615 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. 

LTD.

09 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/175616 2022/01/11

NETEASE INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT PTE. 

LTD.

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/176225 2022/01/11 29 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/176226 2022/01/11 30 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/176227 2022/01/11 32 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º



2372    5   2022  2  4 

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/176229 2022/01/11 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/177517 2022/01/11

OU KA NETWORK AND 

MEDIA DEVELOPMENT, 

COMPANY LIMITED

35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177518 2022/01/11

OU KA NETWORK AND 

MEDIA DEVELOPMENT, 

COMPANY LIMITED

38 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177519 2022/01/11

OU KA NETWORK AND 

MEDIA DEVELOPMENT, 

COMPANY LIMITED

42 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177527 2022/01/11 30 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/177833 2022/01/13 Fuji Television Network, Inc. 09 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177834 2022/01/13 Fuji Television Network, Inc. 09 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/177884 2022/01/13

GAI GUOLIANG

33 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/177885 2022/01/13

GAI GUOLIANG

35 214 1 a b 9 1 c

Alínea a) e a alínea b) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º

N/178052 2022/01/11

WONG PO YEE

29 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178053 2022/01/11

WONG PO YEE

29 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178054 2022/01/11

WONG PO YEE

30 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/178055 2022/01/11

WONG PO YEE

30 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178486 2022/01/13 ATOMY CO., LTD. 03 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/178727 2022/01/11 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/179678 2022/01/11 44 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/179894 2022/01/13

LEI IO KONG 

34 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/180441 2022/01/07

VIRTUS MEDICAL GROUP 

LIMITED

10 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/180442 2022/01/07

VIRTUS MEDICAL GROUP 

LIMITED

44 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/180443 2022/01/07

VIRTUS MEDICAL GROUP 

LIMITED

10 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/180444 2022/01/07

VIRTUS MEDICAL GROUP 

LIMITED

44 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/181348 2022/01/11 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.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/181376 2022/01/11 Las Vegas Sands Corp. 35 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/182827 2022/01/11 Shiseido Company, Limited 03 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/182952 2022/01/13 FAST R ETA I L I N G C O., 

LTD.

09 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/182953 2022/01/13 FAST R ETA I L I N G C O., 

LTD.

18 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/182954 2022/01/13 FAST R ETA I L I N G C O., 

LTD.

25 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/183489 2022/01/07 Galderma Holding S.A. 03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/183490 2022/01/07 Galderma Holding S.A. 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/184045 2022/01/11 Advanced Micro Devices, Inc. 09 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/184554 2022/01/11 06 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/184555 2022/01/11 19 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/184556 2022/01/11 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/184557 2022/01/11 36 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/184558 2022/01/11 37 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/184559 2022/01/11 39 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/184560 2022/01/11 42 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/185361 2022/01/11 R A U T U R E A U A P P L E 

SHOES

18 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/185362 2022/01/11 R A U T U R E A U A P P L E 

SHOES

25 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/185363 2022/01/11 43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/185688 2022/01/11 PAT E K  P H I L I P P E  S A 

GENEVE

16 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do 

n.º 1 do art.º 199.º

N/185940 2022/01/13 05 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º
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申請之拒絕

Recusa de Pedidos

N.º
Data de

apresentação

Data de

despacho

Natureza de

outros actos

/

Titular/

/Requerente

 Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/080716 2021/02/10 2022/01/11

Transmissão

Lina International 

Inc.

9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

o art.º 25.º

續期

Renovação

N.º

P/002445

(2341-M)

P/007542

(7312-M)

P/009820

(9644-M)

P/009821

(9645-M)

P/009822

(9646-M)

P/009823

(9647-M)

P/009824

(9648-M)

P/009825

(9649-M)

P/010126

(10019-M)

P/010127

(10020-M)

N/005971 N/006525 N/006586 N/006587

N/006588 N/006589 N/006714 N/006716 N/006846 N/006847 N/006848

N/006849 N/006850 N/006851 N/006959 N/007289 N/007290 N/007291

N/007358 N/007360 N/007361 N/007362 N/026144 N/026588 N/026590

N/027274 N/027909 N/028256 N/028257 N/028670 N/028674 N/028675

N/028677 N/028888 N/028889 N/028954 N/028955 N/029010 N/029011

N/029016 N/029026 N/029027 N/029028 N/029087 N/029088 N/029089

N/029130 N/029131 N/029132 N/029133 N/029134 N/029135 N/029136

N/029137 N/029138 N/029139 N/029140 N/029141 N/029142 N/029156

N/029157 N/029158 N/029159 N/029304 N/029319 N/029320 N/029363

N/029518 N/029519 N/029596 N/029614 N/029615 N/029675 N/029676

N/029677 N/029678 N/029699 N/029700 N/029703 N/029777 N/029778

N/029779 N/029780 N/029789 N/029790 N/029791 N/029792 N/029874

N/029875 N/029903 N/029904 N/029908 N/029909 N/029965 N/029966

N/030006 N/030007 N/030014 N/030015 N/030016 N/030074 N/030094

N/030095 N/030096 N/030097 N/030120 N/030159 N/030160 N/030161

N/030277 N/030278 N/030279 N/030322 N/030337 N/030372 N/030460

N/030461 N/030462 N/030463 N/030464 N/030465 N/030466 N/030467

N/030541 N/030542 N/030543 N/030545 N/030546 N/030547 N/030548

N/030549 N/030550 N/030551 N/030552 N/030775 N/030900 N/030901

N/030945 N/030946 N/031016 N/031017 N/031069 N/031094 N/031195

N/031253 N/031254 N/031255 N/031350 N/031351 N/031437 N/031500

N/031501 N/031502 N/031503 N/031504 N/031601 N/031737 N/031800

N/031816 N/031817 N/031818 N/032097 N/032228 N/032489 N/032577

N/032602 N/032603 N/032604 N/032605 N/032606 N/032607 N/032608
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N.º

N/032609 N/032610 N/032639 N/032674 N/032675 N/032676 N/032755

N/032756 N/032765 N/032766 N/032767 N/032768 N/032769 N/032770

N/032771 N/032772 N/032773 N/032774 N/032775 N/032776 N/032777

N/032778 N/032779 N/032780 N/032781 N/032782 N/032783 N/032784

N/032785 N/032786 N/032787 N/032788 N/032789 N/032790 N/032791

N/032792 N/032793 N/032794 N/032795 N/032796 N/032797 N/032798

N/032799 N/032800 N/032801 N/032802 N/032803 N/032804 N/032805

N/032806 N/032807 N/032808 N/032909 N/033029 N/033030 N/033031

N/033110 N/033153 N/033297 N/033387 N/033388 N/033644 N/033645

N/033775 N/033776 N/033780 N/033781 N/033782 N/072731 N/072732

N/072733 N/074240 N/076361 N/076362 N/077485 N/081313 N/081500

N/082053 N/082077 N/082851 N/084219 N/084220 N/085364 N/085365

N/085435 N/085436 N/085441 N/085442 N/085914 N/086117 N/086922

N/086923 N/086924 N/086998 N/086999 N/087303 N/087362 N/087557

N/087918 N/087919 N/087920 N/088133 N/088165 N/088166 N/088175

N/088176 N/088177 N/088178 N/088179 N/088180 N/088240 N/088247

N/088248 N/088249 N/088250 N/088251 N/088252 N/088287 N/088311

N/088312 N/088313 N/088314 N/088315 N/088316 N/088386 N/088387

N/088477 N/088548 N/088549 N/088550 N/088551 N/088553 N/088554

N/088555 N/088561 N/088562 N/088563 N/088564 N/088565 N/088747

N/088748 N/088755 N/088925 N/088926 N/088927 N/088928 N/088929

N/088930 N/088931 N/088956 N/088969 N/088970 N/088971 N/088972

N/088973 N/088974 N/088975 N/088976 N/088977 N/088978 N/088979

N/089188 N/089189 N/089332 N/089421 N/089422 N/089516 N/089517

N/089518 N/089616 N/089617 N/089618 N/089623 N/089729 N/089733

N/089735 N/089736 N/089757 N/089758 N/089759 N/089760 N/089761

N/089762 N/089763 N/089764 N/089765 N/089766 N/089767 N/089768

N/089769 N/089770 N/089771 N/089809 N/089810 N/089869 N/089975

N/090167 N/090450 N/090731 N/090732 N/090733 N/090737 N/090738

N/090739 N/090935 N/090936 N/090937 N/090938 N/090939 N/090940

N/090941 N/090942 N/090943 N/090944 N/090995 N/090996 N/090997

N/091111 N/091112 N/091113 N/091114 N/091115 N/091153 N/091303

N/091512 N/091514 N/091515 N/091534 N/091933 N/092204 N/092205

N/092206 N/092207 N/092208 N/092209 N/092210 N/092211 N/092212

N/092213 N/092214 N/092215 N/092216 N/092217 N/092218 N/092219

N/092263 N/092269 N/092270 N/092271 N/092604 N/092637 N/092638

N/092639 N/092798 N/092810 N/092811 N/092812 N/092813 N/092814

N/092815 N/092816 N/092817 N/092969 N/093033 N/093034 N/093035

N/093036 N/093046 N/093047 N/093048 N/093049 N/093050 N/093120

N/093121 N/093122 N/093123 N/093124 N/093125 N/093126 N/093134
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N.º

N/093135 N/093136 N/093137 N/093138 N/093139 N/093140 N/093176

N/093177 N/093178 N/093179 N/093213 N/093214 N/093292 N/093293

N/093294 N/093422 N/093423 N/093424 N/093425 N/093582 N/093583

N/093584 N/093585 N/093742 N/093743 N/093744 N/093745 N/093818

N/093820 N/093962 N/094035 N/094036 N/094053 N/094054 N/094140

N/094282 N/094283 N/094284 N/094285 N/094286 N/094339 N/094403

N/094647 N/094648 N/094693 N/094694 N/094695 N/094696 N/094697

N/094698 N/094881 N/094882 N/094883 N/094884 N/094885 N/094886

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/002862

(2758-M)

2022/01/11

Modificação de 

identidade

A I S I N S E I K I C O. , 

LTD.

AISIN CORPORATION

P/008736

(8484-M)

P/009349

(9117-M)

P/009351

(9119-M)

2022/01/06

Transmissão

Lane Bryant Purchasing 

Corp.

Lane Bryant Ipco LLC, com sede em 

8323 Walton Parkway, New Albany, 

OH, 43054, United States of America

N/000053 2022/01/06

Transmissão

Durffee (Holdings) Ltd. Durffee Tobacco (Holdings) Company 

Limited, com sede em Room 2307, 23/F, 

Office Tower, Convention Plaza, 1 

Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

N/001173 2022/01/11

Modificação de 

sede GUANGXI WUZHOU 

DOUBLE COINS 

INDUSTRIAL CO., LTD.

1

No.1 Industrial Avenue, Industrial 

Park,Wuzhou, Guangxi, China

N/001475

N/001476

N/001477

2022/01/11

Transmissão

Haier Group 

Corporation, uma soc. 

org. e existindo segundo 

as leis da República 

Popular da China

1

Qingdao Haishang Zhicai Management 

Consulting Co., Ltd., com sede em 

Haier Industrial Park, No.1 Haier 

Road, Laoshan District, Qingdao City, 

Shandong Province, China

N/005683

N/005684

N/005685

2022/01/11

Transmissão

Haier Group 

Corporation, uma 

sociedade organizada 

e existindo segundo 

as leis da República 

Popular da China

1

Qingdao Haishang Zhicai Management 

Consulting Co., Ltd., com sede em 

Haier Industrial Park, No.1 Haier 

Road, Laoshan District, Qingdao City, 

Shandong Province, China
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/030006

N/030007

N/030094

2022/01/06

Modificação de 

sede

Jibbitz, LLC 13601 Via Varra, Broomfield, Colorado 

80020, USA

N/030074

N/089421

N/089422

2022/01/11

Modificação de 

sede

KIKO S.p.A. Via Giorgio e Guido Paglia 1/D, 24122 

Bergamo BG, Italy

N/030775 2022/01/11

Modificação de 

sede

PATAUGAS Bâtiment D5 Zone Industrielle Les 

Milles 1330 avenue Guillibert de la 

Lauzière CS 90607 13595 Aix-en- 

-Provence Cedex 3, France

N/033089 2022/01/11

Transmissão

Bestko Precision 

Limited

8 6 1 145

N/040337 2022/01/04

Modificação de 

identidade

Hankook Tire Co., Ltd. Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

N/040337 2022/01/04

Modificação de 

sede

Hankook Tire & 

Technology Co., Ltd.

2 8 6 , P a n g y o - r o , B u n d a n g - g u , 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic 

of Korea

N/046740 2022/01/11

Modificação de 

identidade

Aisin Seiki Kabushiki 

Kaisha

AISIN CORPORATION

N/054228 2022/01/11

Transmissão 1687

1160 1 105

N/066510 2022/01/11

Transmissão Honeywell 

International Inc.

190

2525 90504

GARRETT TRANSPORTATION 

I INC., com sede em 2525 W. 190th 

Street, Torrance, California, USA 90504

N/069110

N/158768

N/158769

N/158770

N/158771

2022/01/06

Transmissão

Gaggia S.p.a. Koninklijke Philips N.V., com sede 

em High Tech Campus 52, 5656 AG, 

Eindhoven, The Netherlands

N/077926 2022/01/04

Transmissão

Pacific Market 

International, LLC

N/078744 2022/01/11

Transmissão

F. Hoffmann-La Roche 

AG

pharma& Schweiz GmbH, com sede 

em Poststrasse 30, Zug, Suíça

N/079999 2022/01/06

Transmissão

Gaming Partners 

International 

Corporation

GPI FRANCE SAS (soc ié té par 

actions simplifiée), com sede em ZI 

Beaune-Savigny 39 route de Beaune 

21420 Savigny-les-Beaune, France

N/087086

N/087087

2022/01/11

Modificação de 

sede

PATAUGAS Bâtiment D5 Zone Industrielle Les 

Milles 1330 avenue Guillibert de la 

Lauzière CS 90607 13595 AIX-EN- 

-PROVENCE Cedex 3 France
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/088253 2022/01/06

Modificação de 

identidade

RHYTHM WATCH 

CO., LTD.

RHYTHM CO., LTD.

N/088386

N/088387

2022/01/06

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

GROMART S.P.A. GROMART S.R.L.

N/089188

N/089189

2022/01/11

Modificação de 

sede

SOFTSTAR GAMES 

INC.

1 200

15 1

2022/01/11

Modificação de 

identidade

SOFTSTAR GAMES 

INC.

L O F T S T A R  I N T E R A C T I V E 

ENTERTAINMENT INC.

2022/01/11

Modificação de 

sede LOFTSTAR 

INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT 

INC.

1 29

7

2022/01/11

Modificação de 

sede LOFTSTAR 

INTERACTIVE 

ENTERTAINMENT 

INC.

2 11 8

5

5 F., No. 8, Ln. 11, Sec. 2, Dunhua S. Rd., 

Da’an Dist., Taipei City 10681, Taiwan, 

China

N/090450 2022/01/06

Modificação de 

sede

McDonald's 

International Property 

Company, Ltd.

110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 

60607, Estados Unidos da América

N/091204

N/091205

N/091206

N/091207

N/091208

N/091209

2022/01/04

Transmissão

Laurent Bakery Pty Ltd LAURENT BAKERY GROUP PTY 

LTD, com sede em LPA PARTNERS 

PTY LTD, Suite 5, 20 Cato Street, 

Hawthorn East, Victoria, 3123, Australia

N/091514

N/091515

N/094350

N/094901

2022/01/11

Modificação de 

identidade

N/093033

N/093034

N/093035

N/093036

N/094282

N/094283

N/094284

N/094285

N/094286

2022/01/11

Modificação de 

sede

叁

BEIJING 

JINGDONG 360 DU 

E-COMMERCE LTD.

18 C 2 222

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China

N/094693

N/094694

N/094695

N/094696

N/094697

N/094698

N/094881

N/094882

N/094883

N/094884

N/094885

N/094886

2022/01/06

Modificação de 

sede

COMPAGNIE 

GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS 

MICHELIN

23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 

Clermont-Ferrand, France
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/101734

N/105011

2022/01/06

Transmissão

Va n G o g h M u s e u m 

Enterprises B.V.

Stichting Van Gogh Museum, com 

sede em Museumplein 6, 1071 DJ 

Amsterdam, The Netherlands

N/105731

N/105733

N/105734

N/105735

N/105736

N/105738

N/105739

N/105743

N/105751

N/105754

N/105757

2022/01/11

Modificação de 

identidade

Aisin Seiki Kabushiki 

Kaisha (also trading as 

Aisin Seiki Co., Ltd.)

AISIN CORPORATION

N/107106

N/107107

N/107108

2022/01/11

Transmissão

PARK, WEON JIN Kang, Moon Seok, com sede em #402, 

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

Seoul 06580, Republic of Korea

N/119683

N/119684

N/119685

N/119686

N/119687

N/119688

N/160756

N/160757

N/160758

N/160759

N/160760

N/160761

2022/01/11

Modificação de 

sede

MARZOCCHI 

POMPE S.P.A.

Via Grazia 2, 40069 Zola Predosa (BO), 

Italy

N/126456 2022/01/04

Transmissão

CIVITANAVI 

SYSTEMS LTD

CIVITANAVI SYSTEMS SPA, com 

sede em Via Del Progresso 5, 63827 

Pedaso (FM), Italy

N/127605

N/127606

N/127607

N/127608

2022/01/04

Modificação de 

identidade

2022/01/04

Modificação de 

identidade

Arrow Home Group Co., Ltd.

2022/01/04

Modificação de 

sede Arrow Home Group 

Co., Ltd.

1 1

1 Tower, No. 1 Kangyu Three Road, 

Nanshan Town, Sanshui District, Foshan 

City, Guangdong Province, China

N/131803

N/131804

N/131805

N/131806

N/131807

N/131808

N/131809

N/131810

N/131811

N/131812

N/131813

N/131814

N/142408

N/142409

N/142410

N/149840

N/149841

N/149842

N/149843

N/149844

N/149845

N/149846

N/149847

N/149848

N/149849

N/149850

N/152368

N/152369

N/152370

N/152371

2021/12/29

Modificação de 

identidade

BigHit Entertainment 

Co., Ltd.

HYBE Co., Ltd.

2021/12/29

Modificação de 

sede

HYBE Co., Ltd. 42, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 

Republic of Korea

2021/12/29

Transmissão

HYBE Co., Ltd. BIGHIT MUSIC Co., Ltd., com sede 

em 42, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/142411

N/142412

N/142413

N/142414

N/142415

N/142416

N/142417

N/142418

N/152372

N/152373

N/152374

N/152375

N/152376

N/152377

N/152378

2021/12/29

Modificação de 

identidade

BigHit Entertainment 

Co., Ltd.

HYBE Co., Ltd.

2021/12/29

Modificação de 

sede

HYBE Co., Ltd. 42, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 

Republic of Korea

2021/12/29

Transmissão

HYBE Co., Ltd. BIGHIT MUSIC Co., Ltd., com sede 

em 42, Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Seoul, Republic of Korea

N/132491

N/132492

2022/01/06

Modificação de 

identidade

Global Skin Care 

Holding Ltd.

PP Produits Prestiges SA

N/141422

N/141423

N/141424

N/141425

N/141426

N/141427

N/141428

N/143357

N/143358

N/143359

N/143360

N/143361

N/143362

2022/01/11

Transmissão Guangdong Fengshang 

Commercial Co., Ltd. 1

N/157641

N/157642

N/157643

2022/01/11

Transmissão

1

N/158451

N/158452

N/158453

N/158456

N/158457

N/158458

N/158459

N/158460

2022/01/11

Transmissão Foshan City Nanhai 

Yu a n d o n g E l e c t r i c 

Appliance Factory

漖

Foshan Nanhai Yuanzuan Electric 

Appliance Co., Ltd., com sede em 

North Dali Lizhongjiaoxin, Nanhai 

District, Foshan, Guangdong, China

N/165632

N/165633

2022/01/11

Modificação de 

sede

Derma-Rx 

International Aesthetics 

Pte. Ltd.

1557 Keppel Road, #01-05, Singapore 

089066

2022/01/11

Transmissão

Derma-Rx 

International Aesthetics 

Pte. Ltd.

Derma-Rx Laboratories Pte. Ltd., com 

sede em 1557 Keppel Road, #01-05, 

Singapore 089066

N/175752

N/175753

N/175754

2022/01/11

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Dell'Oglio S.p.a. Dell'Oglio S.r.l.

N/177074

N/177075

N/177076

N/177077

N/177078

N/177079

N/177080

N/177081

2022/01/04

Modificação de 

sede SHANGHAI 

LILITH NETWORK 

TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITED

655 1 11

1116
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/178253

N/178254

N/178255

N/178256

N/178257

2022/01/11

Modificação de 

sede

Solera Global 

Technology Limited

Capitol House, Bond Court, Leeds, 

England, LS1 5EZ

N/178906 2022/01/04

Transmissão 4 52 16 13

N/179680 2022/01/11

Licença de 

exploração

Pa u l a n e r B r a u e r e i 

Gruppe GmbH & Co. 

KGaA

Paulaner Franchise & Consulting 

GmbH, com sede em Ohlmüllerstr. 42, 

81541 Munich, Germany

N/183649

N/183650

N/183651

N/183652

N/183653

N/183654

N/183655

N/183656

N/186850

N/186851

N/186852

N/186853

2022/01/04

Modificação de 

identidade

N/185443 2022/01/04

Transmissão

1. 

660

1 1 1401

2. 

255 77 102

N/185444 2022/01/04

Transmissão

1. 

660

1 1 1401

2. 

255 77 102

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/078714 2022/01/07 2022/01/07 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

司法判決

Decisão judicial

N.º

 / 

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
 1 N/164501

  N/164502,

  N/164504,

  N/164505

Advanced New Technologies Co., Ltd.

TJB

CV2-21-0031-CRJ 2021/11/23
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N.º

 / 

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
 2 N/174981 Piiman Co. Ltd.

TJB

CV3-21-0073-CRJ 2021/12/09

 2 N/173407 Mylan Inc.

TJB

CV2-21-0073-CRJ 2021/12/14

 3 N/158807

VIPSHOP (China) Co., Ltd. TSI

Ac de 2021/11/11

Proc. n.º 474/2021

2021/11/29

 4 N/136616

  N/136617

  N/136618

TSI

Ac de 2021/12/02

Proc. n.º 428/2021

2022/01/04

1 

 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca. 
2 

 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.
3 

 O Acordão do TSI revogou o despacho de recusa da marca. 
4 

 O Acordão do TSI, manteve o despacho de concessão da marca.

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/186627 2022/01/05 35

部分放棄

Renúncia parcial

N.º
Data de

despacho
Titular Parte renunciada

P/000822 2022/01/06 CARTIER INTERNATIONAL AG

cosméticos, loções para os cabelos.

N/075280 2022/01/06 Cartier International AG óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo.

N/151167 2022/01/06 Palmerston Limited serviços de informações comerciais; compilação, 

recepção, armazenamento e fornecimento de 

dados computorizados de informações comerciais; 

análise de informação comercial; serviços de 

processamento informatizado de informação 

de negócios; fornecimento de informações de 

gestão comerciais…compilação de estatísticas de 

negócios e informações comerciais.
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宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/018804 2021/12/31

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/185874 2021/12/03 BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED

N/187521 2021/12/31 Scott Sports SA

N/188420 2022/01/12

N/188429 2022/01/13

N/188463 2022/01/11

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/184320 2022/01/04 TotalEnergies SE ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

N/184349 2022/01/04 TotalEnergies SE ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

N/185281 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185282 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185283 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185284 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185285 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185286 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185287 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185288 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

N/185289 2021/12/09 CLARKE, MURRAY COLIN

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M
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  Figura : 

[21]  N.º : D/002602

[22]  Data de pedido : 2020/12/17

[71]  Requerente : 

  Endereço : C

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 23 - 04

[54]  T ít u lo : 

 Dispositivo de purificação de ar e desinfecção para 

elevador (aplicável a ventiladores de fluxo cruzado).

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002604

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

[71]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) 

LIMITED

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

E/000319 2022/01/11 2022/01/11

DROM COMPANHIA LIMITADA

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002601

[22]  Data de pedido : 2020/12/17

[71]  Requerente : 

  Endereço : 30

O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Embalagem.

[57]  Resumo : LHC NMN 18000
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  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  TSE, Siu Hoi

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002695

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

[71]  Requerente : Dr. Vranjes Firenze S.p.A.

  Endereço : Via Sandro Pertini 5, Frazione Antella, 

50012 Bagno a Ripoli FI, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : VRANJES Paolo

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Frascos de Perfume.

[57]  Resumo : As características do desenho para as 

quais a novidade é reivindicada são o padrão, orna-

mento, forma e configuração do artigo conforme mos-

trado nas representações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/01/11  União Euro-

peia N.º 008400329-0001

[21]  N.º : D/002706

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel de ouro com pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/12/17  

WIPO N.º DM/212324

[21]  N.º : D/002707

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel de ouro com pedras preciosas.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/12/17  

WIPO N.º DM/212324

[21]  N.º : D/002710

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Criador :  WANG, Yuelong

[51]  Classificação : 14 - 02

[54]  Título : 

 Roteador.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/12/18  China

N.º 202030785730.3

[21]  N.º : D/002724

[22]  Data de pedido : 2021/07/14

[71]  Requerente : MOYNAT PARIS SAS

  Endereço : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Nicholas Knightly

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de mão.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de uma mala de 

mão conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/01/14  

WIPO N.º DM/212699

[21]  N.º : D/002725

[22]  Data de pedido : 2021/07/14

[71]  Requerente : MOYNAT PARIS SAS

  Endereço : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Nicholas Knightly

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de mão.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de uma mala de 

mão conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/01/14  

WIPO N.º DM/212699

[21]  N.º : D/002726

[22]  Data de pedido : 2021/07/14

[71]  Requerente : MOYNAT PARIS SAS

  Endereço : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Nicholas Knightly

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de mão.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de uma mala de 

mão conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/01/14  

WIPO N.º DM/212699

[21]  N.º : D/002727

[22]  Data de pedido : 2021/07/14

[71]  Requerente : MOYNAT PARIS SAS

  Endereço : 348, rue Saint Honoré, 75001 Paris - France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Nicholas Knightly

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala de mão.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de uma mala de 

mão conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/01/14  

WIPO N.º DM/212699
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

設計及新型之保護

Protecção de Desenho e Modelo

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002299 2022/01/10 2022/01/10 Turlen Holding SA

D/002407 2022/01/10 2022/01/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE

D/002408 2022/01/10 2022/01/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE

D/002565 2022/01/10 2022/01/10
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002589 2022/01/10 2022/01/10 LORO PIANA S.p.A.

D/002590 2022/01/10 2022/01/10 LORO PIANA S.p.A.

D/002591 2022/01/10 2022/01/10 LORO PIANA S.p.A.

D/002592 2022/01/10 2022/01/10 LORO PIANA S.p.A.

D/002663 2022/01/10 2022/01/10 MONCLER S.P.A.

D/002665 2022/01/10 2022/01/10
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002666 2022/01/10 2022/01/10
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002667 2022/01/10 2022/01/10
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002675 2022/01/10 2022/01/10
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002693 2022/01/10 2022/01/10 Cartier International AG

D/002697 2022/01/10 2022/01/10
BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002756 2022/01/10 2022/01/10

D/002760 2022/01/10 2022/01/10

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-
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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/005563

[22]  Data de pedido : 2021/11/24

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

888  

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980076095.6

Data de pedido 2019/12/27 N.º de anúncio CN 

112996913A 2021/06/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113, A61K48/0 0, 

A61P21/00, C07H21/00

[54]  Título : 

 Molécula de ácido nucleico oligomérico e a sua aplicação.

[57]  Resumo : 

爲

爲16-35 苷 苷 苷

SM N2啓 75% 碱

[30]  Pr ior idade : 2018/12/29  China

N.º 201811634268.5

[21]  N.º : J/005579

[22]  Data de pedido : 2021/11/29

[71]  Requerente : 

 BIOATLA, INC.

  Endereço : 

11010 92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110762919.4

Data de pedido 2015/01/07 N.º de anúncio CN 

113504375A 2021/10/15

[51]  Classificação : G01N33/68, G01N33/573, G01N33/543

[54]  Título : 

 Proteínas dirigidas aos ortólogos.

[57]  Resumo : 肽 肽

肽 肽

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/07  Estados Unidos 

da América N.º 61/924,487

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/003832

[22]  Data de pedido : 2019/09/06

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 WI-TRONIX, LLC
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  Endereço : 631 East Boughton Rd., Suite 240 Bo-

lingbrook, IL 60440, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L B  JORDAN, LAWREN-

CE, B., S V  PATEL, SAVANKUMAR, V., 

J A  MUELLER, JEFFREY, A., J  

RATHINAVEL, JAGADEESWARAN, R

 MARTRINEZ, ROGER

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780039755.4

Data de pedido 2017/05/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 109476329B 2021/10/29

[51]  Classificação : B61L3/00, B61L15/00, B61L23/04, 

B61L27/00, H04N5/232, H04N7/18

[54]  Título : 

 Sistema e método de análise do conteúdo de vídeo 

destinados ao sistema de transporte.

[57]  Resumo : 産

綫/

産 / 况 强

/ 况

綫

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/337,228

 2016/05/16  Estados Unidos da América

N.º 62/337,227

 2016/05/16  Estados Unidos da América

N.º 62/337,225

 2017/05/15  Estados Unidos da América

N.º 15/595,712

 2017/05/15  Estados Unidos da América

N.º 15/595,650

 2017/05/15  Estados Unidos da América

N.º 15/595,689

[21]  N.º : J/005163

[22]  Data de pedido : 2021/08/18

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Merus N.V.

  Endereço : Yalelaan 62, 3584 CM Utrecht, The 

Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  I nve nt o r :  

GEUIJEN, Cecilia Anna Wilhelmina, 

 DE KRUIF, Cornelis Adriaan, 

 THROSBY, Mark,  LOG-

TENBERG, Ton, 

 BAKKER, Alexander Berthold Hendrik

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580017328.7

Data de pedido 2015/02/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 106459212B 2021/07/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/4 6 ,  C 0 7 K16/32 , 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : ERBB-2 ERBB-3

 Anticorpo que liga ERBB-2 e ERBB-3.

[57]  R e s u m o :  

ErbB-2 ErbB-3

ErbB-2 ErbB-3

ErbB-3

ErbB-2

ErbB-3 ErbB-2/3

[30]  Prioridade : 2014/02/28  União Euro-

peia N.º 14157360.0

 2 0 14 / 0 5 / 0 5  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 14167066.1

[21]  N.º : J/005274

[22]  Data de pedido : 2021/09/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Genmab A/S

  Endereço : Ka lvebod Br ygge 43, DK-1560 

Copenhagen V, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : J , X , K A , T W

, G A , N A , B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480073804.2

Data de pedido 2014/11/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 106163567B 2021/06/11

[51]  Classificação : A61K47/68, A61K9/19, A61K47/18, 

A61K47/26, A61K38/07, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : -
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 Anticorpos - formulação liofilizada de conjugado de 

droga.

[57]  Resumo : - ADC

- A DC

-TF ADC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/907001

[21]  N.º : J/005292

[22]  Data de pedido : 2021/09/14

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 ACADEMY OF MILITARY MEDICAL SCIENCES

  Endereço : 27 100850

 No. 27, Ta iping Road, Haid ian Distr ic t, Beijing 

100850, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010573430.8

Data de pedido 2020/06/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 111494396B 2021/06/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/675, A61P 31/14, 

A61P11/00, C07F9/6561

[54]  T í t u l o : 

SARS-CoV-2

 Aplicação de composto de «substituted aminopropio-

nate» na preparação de medicamentos para tratamen-

to de infecção por SARS-CoV-2.

[57]  Resumo : 

SARS-CoV-2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/01/21  China

N.º 202010071087.7

[21]  N.º : J/005300

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 ILLUMINA CAMBRIDGE LIMITED

  Endereço : Little Chesterford, Saffron Walden 

CB10 1XL, the United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : A · , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580058531.9

Data de pedido 2015/09/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 107077537B 2021/06/22

[51]  Classificação : G16B20/30, G16B30/10

[54]  Título : 

 Detecção de expansões repetidas com dados de 

sequenciamento de leitura curta.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/09/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/049,925

[21]  N.º : J/005314

[22]  Data de pedido : 2021/09/21

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : N J

 SMALLWOOD, Norman J.

  Endereço : 2601 Marsh Lane, Unit 303, Plano, 

Texas 75093-8487, US

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : N J  SMALLWOOD, 

Norman J.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680014142.0

Data de pedido 2016/03/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 107427035B 2021/06/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A 23K 50/75,  A 23K 20/20, 

A23K20/24

[54]  Título : 

 Uso de terra de branqueamento, utilizada em proces-

samento de óleo comestível, na formulação de produ-

tos de ração para aves e gado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/129,078

[21]  N.º : J/005492

[22]  Data de pedido : 2021/11/08

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 CSPC ZHONGQI PHARMACEUTICAL TECH-

NOLOGY (SHIJIAZHUANG) CO., LTD.

  Endereço : 産

226 050035

 No.226, Huanghe Street, High-Tech Development 

Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province, 050035, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 CSPC OUYI PHARMACEUTICAL CO. LTD

  Endereço : 

88 052160

 No. 88 Yangzi Road, High-Tech Industry Zone of Shi-

jiazhuang, Hebei 052160, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911184107.5

Data de pedido 2017/12/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 110734454B 2021/08/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D498/04, C07D519/00, 

A61K31/5383, A61P35/00, A61P1/16, A61P11/00

[54]  Título : 

 Compostos contendo «tricyclic heteroaryl».

[57]  Resumo : 

I

I

够 酶 EGF R FA K SY K

FLT-3 Axl CDK JAK

NASH IPF

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/12/12  China

N.º 201611141395.2

[21]  N.º : J/005541

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 强, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810455291.1

Data de pedido 2018/05/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 109729023B 2021/09/03

[51]  Classificação : H04L12/863, H04L29/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de transmissão de dados de 

transacção.

[57]  Resumo : 

産
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决

  Figura : 

[21]  N.º : J/005542

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010027953.2

Data de pedido 2020/01/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 111260350B 2021/10/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q20/10, G 0 6Q40/0 0, 

G06F16/953

[54]  Título : 

 Método de pagamento de impostos, dispositivo, equi-

pamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005543

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911424827.4

Data de pedido 2019/12/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 111192057B 2021/10/15

[51]  Classificação : G06Q20/40, G06Q20/38

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e sistema de processamento de 

pagamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005544

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

  Endereço : 1 7

21

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911096871.7

Data de pedido 2019/11/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 111047307B 2021/10/15

[51]  Classificação : G06Q20/08, G06Q20/38

[54]  Título : 

 Sistema de processamento de transacção de pagamento, 

método e dispositivo de processamento de transacção 

de pagamento.
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[57]  Resumo : 

爲

够

  Figura : 

[21]  N.º : J/005546

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0054, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 梶

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680007390.2

Data de pedido 2016/01/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 107206001B 2021/09/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/519, A61P11/02 , 

A61P17/0 0, A61P19/02 , A61P29/0 0, A61P37/02 , 

A61P37/08, C07D487/04, C07D519/00

[54]  Título : 

 Agentes preventivos e/ou terapêuticos para doenças 

imunológicas.

[57]  Resumo : BTK

爲

I

R1 R3 W X Y Z n

爲

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/01/30  Japão

N.º 2015-017386

[21]  N.º : J/005547

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SHANGHAI ZHIMENG BIOPHARMA, INC.

  Endereço : 

1976 1 A302 A304 201210

 Room A302, A304, Building 1, 1976 Gaoke Middle 

Road, China (Shanghai) Pi lot Free Trade Zone, 

Pudong New Area, Shanghai 201210, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035186.6

Data de pedido 2017/04/06 N.º de anún-

cio da concessão CN 109311865B 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/14, C07D417/14, 

C07D413/04, A61K31/428, A61P31/20, A61P1/16

[54]  Título : 吡 -

 Composto de «pyrazole-oxazolidinone» contra vírus 

da hepatite B.

[57]  Resumo : 

吡 - I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/04/06  China

N.º 201610210422.0

[21]  N.º : J/005548

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Unigen, Inc.

  Endereço : 3005 1st Avenue, Seattle WA, 98121 

United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Unigen, Inc.

  Endereço : 450-86, Maebong-Ro, Byeongcheon-

-Myeon, Dongnam-Gu, Cheonan-Si, Chungcheong-

nam-Do 330-863, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : L A , , B , 

, , , , , , , 

, , , M , , M
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710495163.5

Data de pedido 2013/05/29 N.º de anún-

cio da concessão CN 107281490B 2021/08/20

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 6 ,  A61K 31/12 , 

A61K31/343, A61K31/352, A61K36/605, A61K36/575, 

A61K36/185, A61P3/04, A61P3/06

[54]  Título : 

 Composições e métodos usados para controlar o peso.

[57]  Resumo : 够

-

够 -3-

-

-3-

酶

减

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 61/652,807

 2013/03/14  Estados Unidos da América

N.º 61/783,729

[21]  N.º : J/005549

[22]  Data de pedido : 2021/11/19

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 177 East Colorado Blvd., Suite 700, 

Pasadena, California 91105, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D B , D H , A

V , J D , 䂦, , F

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780016137.8

Data de pedido 2017/03/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 109069529B 2021/08/20

[51]  Classificação : A61K31/713, C12N15/11, C12N15/87

[54]  Título : 

 Ligante dirigido para compostos terapêuticos.

[57]  Resumo : 

R NAi

够

[30]  Prioridade : 2016/03/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/304,652

 2016/08/04  Estados Unidos da América

N.º 62/370,754

 2016/11/28  Estados Unidos da América

N.º 62/426,916

[21]  N.º : J/005550

[22]  Data de pedido : 2021/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SUZHOU KINTOR PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215000 

20

 No.20 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou 

Area of (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone, Suzhou, 

Jiangsu 215123, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780039105.X

Data de pedido 2017/06/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 109790156B 2021/09/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61K31/395, A61P35/00

[54]  Título : 猬

 Composto heterocíclico quiral com actividade da anta-

gonista da via Hedgehog, seu método de preparação e 

aplicação.

[57]  Resumo : 猬

猬 I 

 

 

猬 II 

猬
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/07/04  China

N.º 201610511917.7

[21]  N.º : J/005551

[22]  Data de pedido : 2021/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : H , S , U , S

– , C , L , M , J T

, P , W

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680056850.0

Data de pedido 2016/09/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108137678B 2021/10/15

[51]  Classificação : C07K16/18, C07K16/28

[54]  Título : A-β

 Anticorpos biespecíficos anti-humanos A-Beta/ de re-

ceptor de transferrina humana e métodos de uso.

[57]  Resumo : A-β

[30]  Prioridade : 2015/10/02  União Euro-

peia N.º 15188064.8

[21]  N.º : J/005552

[22]  Data de pedido : 2021/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , J G , R , M

J , D , L B , M , T

D , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780036798.7

Data de pedido 2017/06/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 109415360B 2021/11/02

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4545, 

C07D401/14, C07D403/14, C07D487/04, C07D513/04, 

C07D519/00, A61P9/00, A61P35/00

[54]  Título : SHP2

 Compostos e composições usadas para inibir a activi-

dade de SHP2.

[57]  Resumo : I 

 

 Y1 Y2 R1 R2 R3

够 SHP2

SH P2

[30]  Prioridade : 2016/06/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/349,697

[21]  N.º : J/005553

[22]  Data de pedido : 2021/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , D , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880062458.6

Data de pedido 2018/09/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 111149370B 2021/10/01

[51]  Classificação : H04R3/02, H04M9/08, H04M3/56, 

G10L25/48

[54]  Título : 

 Detecção de uivo em sistemas de conferência.

[57]  Resumo : 

减
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/09/29  China

N.º PCT/CN2017/104604

 2017/10/23  Estados Unidos da América

N.º 62/575,701

 2 0 17/ 1 1 / 10  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 17201011.8

[21]  N.º : J/005554

[22]  Data de pedido : 2021/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[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 ZL201780093402.2

Data de pedido 2017/08/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 110945251B 2021/10/29

[51]  Classificação : F04D29/38

[54]  Título : 

 Ventilador de hélice, dispositivo soprador e dispositivo 

de ciclo de refrigeração.

[57]  Resumo : 

爲

  Figura : 

[21]  N.º : J/005555

[22]  Data de pedido : 2021/11/22

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 TEIJIN PHARMA LIMITED

  Endereço : 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-

-ku, Tokyo 100-0013 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , , 

, E , , 

, , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010117151.0

Data de pedido 2018/02/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 111320695B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/4 0 ,  C 0 7 K16/2 8 , 

C07K16/18, C07K16/06, C07K16/44, A61K39/395, 

A61P25/28, A61P25/16, A61P25/00

[54]  Título : 

産

 Anticorpo humanizado para tratamento ou prevenção 

de demência, método de produção do mesmo e agente 

terapêutico ou preventivo para demência usando o 

mesmo.

[57]  Resumo : 

産

413

tau

[30]  Pr ior idade : 2017/02/27  Japão

N.º JP2017-035594

[21]  N.º : J/005556

[22]  Data de pedido : 2021/11/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Oji Holdings Corporation

  Endereço : 4 7 5

 7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  ISHIKAWA Kotaro, 

 KASHIWAMURA Takuro,  KATO Takuya, 

 KOGA Toru,  ISHIKAWA Suguru

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880013926.0

Data de pedido 2018/02/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 110325553B 2021/10/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C08B37/14, A61K31/7024, 

A61L33/08, A61P7/02, C08L5/00, C08L97/02

[54]  Título : 
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 «Pentosan Polysulfate», composição farmacêutica e 

anticoagulante.

[57]  Resumo : 

爲

5000 酰 爲0 2.0 ％

Xa Xa I Ia 爲

[30]  P r ior idade : 2017/02/28  Japão

N.º 2017-035916

 2017/08/31  Japão N.º 2017-166559

[21]  N.º : J/005557

[22]  Data de pedido : 2021/11/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 OBSCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETS-

TVENNOSTIYU PHARMENTERPRISES

  Endereço : 42 Bolshoj Blvd., Building 1, offi-

ce 771, 772, Skolkovo Innovation Centre, Moscow, 

121205, Russian Federatio

  Nacionalidade :  Russa

[72]  Inventor : 

 NEBOLSIN, Vladimir Evgenievich, 

 KROMOVA, Tatyana Alexan-

drovna

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910437242.X

Data de pedido 2014/04/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 110128406B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/06, C07D417/06, 

C07D409/06, C07D413/06, C07D513/04, C07D471/04, 

C07D405/06, C07D401/14, C07D487/04, C07D475/00, 

C 0 7 D 4 5 3 / 0 2 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 5 4 ,  A 6 1 K 3 1 / 4 5 4 5 , 

A61K31/4535, A61K31/519, A61K31/5377, A61K31/501, 

A61K31/506, A61K31/497, A61P11/02, A61P31/04, 

A61P31/14, A61P31/16, A61P11/06, A61P11/0 0, 

A61P11/12

[54]  Título : 酰

组 酰

 Derivado de «glutarimide», seu uso, composição far-

macêutica baseada no referido derivado e método de 

preparação do mesmo derivado.

[57]  Resumo : 酰

酰

I 酰

爲

I 酰

I I 酰

I 酰

[30]  Prioridade : 2013/04/12  Federação 

da Rússia N.º 2013116826

[21]  N.º : J/005558

[22]  Data de pedido : 2021/11/23

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

  Endereço : 脇2 3

15

 2-3-15 Nish iwa k i, H i ra no-ku, Osa ka-sh i, Osa ka 

5470035, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880045849.7

Data de pedido 2018/03/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 110869987B 2021/11/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 7 D7/0 0 47, G 0 7 D7/0 0, 

G07D7/12, G07D7/164

[54]  Título : 

 Sistema de manuseio de folha de papel.

[57]  Resumo : 

K

N K

Z 爲

K

爲 K

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/07/11  Japão

N.º 2017-135373

[21]  N.º : J/005559

[22]  Data de pedido : 2021/11/23
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[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 777 Old Saw Mill River Road, Tar-

rytown, NY 10591, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , N J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380048967.0

Data de pedido 2013/09/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 104640881B 2021/11/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P35/00

[54]  Título : CD-3 CD3 CD20

 Anticorpos anti-CD3, moléculas biespecíficas de li-

gação ao antígeno que ligam CD3 e CD20, e usos dos 

mesmos.

[57]  Resumo : CD3

C D3 T C D3

T

C D3

C D20

C D20 B-

爲

C D20

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/09/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/704,029

 2013/01/17  Estados Unidos da América

N.º 61/753,461

 2013/02/11  Estados Unidos da América

N.º 61/763,110

 2013/05/24  Estados Unidos da América

N.º 61/827,098

[21]  N.º : J/005564

[22]  Data de pedido : 2021/11/25

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.

  Endereço : 523808 

1 

 No. 1 Industrial North Road, Northern Industrial 

A rea, Songsha n L a ke, Dongg ua n, Gua ngdong, 

523808, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  CHEN, Liang,  LI, Chen-

gxi,  LIU, Bing,  ZHANG, Yingjun,  

CHENG, Changchung

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810754363.2

Data de pedido 2018/07/11 N.º de anún-

cio da concessão CN 109251181B 2021/08/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D261/14, A61K31/5377, 

A61K45/06, A61P35/00, A61P35/02 , A61P37/02 , 

A61P29/00

[54]  Título : 脲

 Sais de derivados de ureia substituídos e sua aplicação 

em drogas.

[57]  Resumo : 脲

酶

[30]  P r ior idade : 2017/07/13  Ch i na

N.º 201710569633.8

[21]  N.º : J/005565

[22]  Data de pedido : 2021/11/25

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[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 , D M , L J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010976981.9

Data de pedido 2016/08/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 111970630B 2021/11/02

[51]  Classificação : H04S7/00, G10L19/008, G10L19/02

[54]  Título : 
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 Decodificador de áudio e método de decodificação.

[57]  Resumo : 

爲

(a)

(b)

爲

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/209,742

 2 0 1 5 / 10 / 0 8  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15189008.4

[21]  N.º : J/005566

[22]  Data de pedido : 2021/11/25

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF 

TEXAS SYSTEM

  Endereço : 201 West 7th St., Austin, TX 78701, 

U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D , L J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680011714.X

Data de pedido 2016/02/24 N.º de anún-

cio da concessão CN 107667169B 2021/10/29

[51]  Classificação : C12N5/10, C12N15/85, C12N15/54, 

C12N15/62, A61K45/00, A61K35/17, A61K48/00, 

A61P35/00

[54]  Título : T

 Métodos de selecção para células T modificadas gene-

ticamente.

[57]  Resumo : 

DH F R F S T Y MS S S

T

[30]  Prioridade : 2015/02/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/120,329

 2015/02/25  Estados Unidos da América

N.º 62/120,790

 2015/06/15  Estados Unidos da América

N.º 62/175,794

[21]  N.º : J/005567

[22]  Data de pedido : 2021/11/25

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Shanghai Healing Medical Devices Co., Ltd.

  Endereço : 925 1 1

C  201800

 Area C, 1st Floor, Building 1, No. 925, Jinyuan 1 Rd, 

Jiading District, Shanghai, 201800 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011295849.8

Data de pedido 2020/11/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 112274762B 2021/09/24

[51]  Classificação : A61M25/10

[54]  Título : 

 Dispositivo de dilatação por balão.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005568

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0054, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  , 嶋 , , 

, 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680069524.3

Data de pedido 2016/11/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 108431001B 2021/09/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61K31/55, A61P35/00, A61P43/00, C07D519/00

[54]  Título : 

 Composto de pirimidina condensado ou sal do mesmo.

[57]  Resumo : 

爲 I

X Y Z R1 R2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/11/27  Japão

N.º 2015-232273

[21]  N.º : J/005569

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.

  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B  AHRENS, Bianca, S

M.  BAXI, Sangita M., S P  BER-

GQVIST, Simon Paul, R  DOYON NAS, 

Regis, R L  DUFIELD, Robert Lee, M

W  ELLIOTT, Mark William, T S  

FISHER, Timothy Scott, R M  JEROME, Ri-

chard Michael, H L  JONES, Heather Lauren-

ce, C  KAMPERSCHROER, Cris, K

–  LADETZKI-BAEHS, Kathrin, V A

 LOVE, Victoria Alexandria, T L  OLI-

PHANT, Theodore Lawrence, A O  ONA-

DIPE, Adekunle Olatunbosun, W  QIN, Wenning, 

V  RADHAKRISHNAN, Vinay, A K

 ROHNER, Allison Karlyn, L L  SHARP, 

Leslie Lynne, M  TESAR, Michael, K E

 THOMAS, Kristin Elizabeth, L A  YATES, 

Libbey Anne, D M  ZIEGEMEIER, Daisy 

Marie, M  ZULLEY, Moritz

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610034818.4

Data de pedido 2011/08/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 105481983B 2021/09/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

A61K39/395, A61P35/00, A61P35/02, A61P35/04

[54]  Título : 4-1BB 

 Molécula de ligação 4-1BB.

[57]  Resumo : 4-1BB

産

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/09/09  Estados Unidos 

da América N.º 61/381,210

[21]  N.º : J/005570

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 ADOCIA

  Endereço : 115 Avenue Lacassagne F-69003 

Lyon, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor :  GEISSLER, Ale-

xandre,  LAAGE, Segolene, 

 CHARVET, Richard,  SOULA, 

Olivier

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780047889.0

Data de pedido 2017/06/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 109640953B 2021/10/29

[51]  Classificação : A61K9/08, A61K47/34, A61K38/28, 

A61P3/10

[54]  Título : 

 Solução injectável compreendendo copoliaminoácidos 

com carboxilatos e radicais hidrofóbicos.

[57]  Resumo : pH爲6.0 8.0

a) (pI)爲

5.8 8.5 b)

[30]  Pr ior idade : 2016/06/07  França

N.º 1655222

[21]  N.º : J/005571

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11
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[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M – , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680055734 .7

Data de pedido 2016/09/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 108138158B 2021/11/09

[51]  Classificação : C12N9/52

[54]  Título : 酶A

 Sortase A solúvel.

[57]  Resumo : 爲

肽 SEQ ID NO 38

肽 肽

[30]  Prioridade : 2015/09/25  União Euro-

peia N.º 15186951.8

[21]  N.º : J/005573

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE

  Endereço : Technology Transfer Office, 11 Rope 

Ferry Road, Hanover, NH 03755-1404, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  I nve nt o r : E  K a r l E. 

GRISWOLD,  Hongliang ZHAO

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480046809.6 

Data de pedido 2014/07/16 N.º de 

anúncio da concessão CN 105579053B 2021/08/31

[51]  Classificação : A61K38/04, C12N9/00, C12N1/00, 

C07K14/00, C07H21/04

[54]  Título : 

 Proteína variante de «lysostaphin» não glicosilado.

[57]  Resumo : 

産

(P ich iapastor is)

産

爲

(Staphylococcus aureus)

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/08/06  Estados Unidos 

da América N.º 61/862,599

[21]  N.º : J/005574

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712  100084

 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  XIA, Qing,  HUA NG, 

Ning

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910258038.1

Data de pedido 2019/04/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 109978886B 2021/11/09

[51]  Classificação : G06T7/10, G06N3/08, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005575

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 1 3

7 710-712  100084
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 Room 710-712, 7th Floor, 3rd Building, 1st Courtyard, 

Zhongguancun East Road, Haidian District, Beijing 

100084, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  CUI, Hejie,  LIU, 

Xinglong,  HUANG, Ning

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910315190.9

Data de pedido 2019/04/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 110047078B 2021/11/09

[51]  Classificação : G06T7/10

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005576

[22]  Data de pedido : 2021/11/26

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201  518000

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I nventor :  WA NG, X i nj ia ng,  

ZHOU, Sheng,  FENG, Litong,  ZHANG, 

Wei

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910656284.2

Data de pedido 2019/07/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 110390394B 2021/11/05

[51]  Classificação : G06N3/08, G06N3/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de dados de 

normalização em lote, equipamento electrónico e meio 

de armazenamento.

[57]  Resumo : 

(BN Ba-

tch Normalization) BN

BN

BN BN

BN

(ReLU Rectified linear unit)

  Figura : 

[21]  N.º : J/005578

[22]  Data de pedido : 2021/11/29

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SPRINT BIOSCIENCE AB

  Endereço : Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge Swe-

den

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : , , 

, , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780013738.3

Data de pedido 2017/02/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 108698996B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D213/76, C07D413/04, 

C07D413/12, A61K31/5377, A61P35/00, A61P3/00

[54]  Título : 6- -4- 啉

-1- 吡

 Compostos de «6-aryl-4-morpholin-1-ylpyridone» usa-

dos para tratamento de cancros e diabetes.

[57]  Resumo : I 6-

6- 4- 啉-4- -吡 -2-
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 R1 R2 R3 R4

[30]  Prioridade : 2016/02/19  União Euro-

peia N.º 16156530.4

[21]  N.º : J/005581

[22]  Data de pedido : 2021/11/29

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : K  KJOERLING, KRIS-

TOFER, L  VILLEMOES, LARS, H

 PURNHAGEN, HEIKO, P  EKS-

TRAND, PER

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980010173.2

Data de pedido 2019/01/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 111656444B 2021/10/26

[51]  Classificação : G10L19/02, G10L19/00, G10L19/16, 

G10L19/26

[54]  Título : 

 Integração de retrocompatibilidade de técnicas de re-

construção de alta frequência para sinais de áudio.

[57]  Resumo : 

産

産

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/01/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/622,205

[21]  N.º : J/005582

[22]  Data de pedido : 2021/11/30

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 KYOSAN ELECTRIC MFG. CO., LTD.

  Endereço : 29-1, Heiancho 2-chome, Tsurumi-ku, 

Yokohama-shi, Kanagawa 230-0031, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[73]  Titular : 

 Social System Development Laboratory Co., Ltd.

  Endereço : 21-1, Sekimachi-minami 4-chome, 

Nerima-ku, Tokyo 177-0053 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Akira ASANO,  

Yuichirou SHIMIZU,  Tomonori ITAGAKI, 

髙  Tetsuya TAKATA,  Hideo NAKA-

MURA

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810791583.2

Data de pedido 2018/07/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 109263684B 2021/10/22

[51]  Classificação : B61L3/12

[54]  Título : 

 Sistema de bordo, sistema no solo e sistema de trans-

missão de informações.

[57]  Resumo : 

40

40 N

M＝2 42 42

20 够

40 42

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/07/18  Japão

N.º 2017-139122

[21]  N.º : J/005583

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , – , 

, , , 
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, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780052840.4

Data de pedido 2017/10/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 109641912B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, A61K31/444, 

A61K31/501, A61K31/506, A61P25/28

[54]  Título : 

 Derivados de «heteroaryl» bicíclicos.

[57]  Resumo : I I-1 I-2

R1

n＝2 3 R1

n 1 2 3 A r

R2

R3

HCHWA-D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/01  União Euro-

peia N.º 16196720.3

[21]  N.º : J/005584

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SAMUMED, LLC

  Endereço : 9381 Judicial Drive, Suite 160 San 

Diego, California 92121, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S K , C C , B W

, , V , G K , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780037225.6

Data de pedido 2017/04/27 N.º de anún-

cio da concessão CN 109310690B 2021/09/07

[51]  Classificação : A61K31/4725, C07D217/00

[54]  Título : 喹啉-3- 酰

 «Isoquinoline-3-yl carboxamides», sua preparação e uso.

[57]  Resumo : 喹

啉 喹啉

Wnt

Wnt

Wnt  

Wnt

爲 Wnt

[30]  Prioridade : 2016/04/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/328,255

[21]  N.º : J/005585

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

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 UNIVERSIDAD DE LA HABANA

  Endereço : San Lazaro Y L, Plaza De La Revolu-

cion, Ciudad De La Habana 10400, Cuba

  Nacionalidade :  Cubana

[73]  Titular : 

 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

DE MEDICAMENTOS (CIDEM)

  Endereço : Avenida 26 No.1605 Entre Boyeros 

Y Puentes Grandes, Plaza De La Revolucion, Ciudad 

Habana 10600, Cuba

  Nacionalidade :  Cubana

[72]  Inventor : Y , M , 

L A , B B , J

, G L , Y

 , E , P G , 

N  , R , A S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780041572.6

Data de pedido 2017/05/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 110114356B 2021/09/24

[51]  Classificação : C07D471/04

[54]  Título : 

 Derivado de benzodiazepina com actividade no siste-

ma nervoso central e sistema vascular.

[57]  Resumo : III

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/05/04  C uba

N.º 2016-0058
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[21]  N.º : J/005586

[22]  Data de pedido : 2021/12/02

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J L , R J , Y , 

W–C , P , M , D , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680055442.3

Data de pedido 2016/09/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 108290946B 2021/09/28

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/00

[54]  Título : TIGIT

 Anticorpos anti-TIGIT e métodos de uso.

[57]  Resumo : TIGIT Ig ITIM

T

[30]  Prioridade : 2015/09/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/233,230

 2016/08/01  Estados Unidos da América

N.º 62/369,299

[21]  N.º : J/005588

[22]  Data de pedido : 2021/12/02

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[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 ZL201880052236.6

Data de pedido 2018/06/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 110999000B 2021/10/08

[51]  Classificação : H01S5/40, G02F1/00, H01S3/00

[54]  Título : 

 Sistema de laser de combinação de feixe do compri-

mento de onda altamente denso.

[57]  Resumo : 

栅

够

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/06/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/519,113

[21]  N.º : J/005589

[22]  Data de pedido : 2021/12/02

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 CHIH-CHENG LIN

  Endereço : 

370-1

 No. 370-1, Lunziding, Lunding Village, Sinhua Dist., 

Tainan City, Taiwan, China

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810148583.0

Data de pedido 2018/02/13 N.º de anún-

cio da concessão CN 110158858B 2021/09/28

[51]  Classificação : E04C5/00, E04C5/16

[54]  Título : 

 Elemento anti-fissura da superfície da parede da estru-

tura do canto da janela.

[57]  Resumo : 

够

産

  Figura : 

[21]  N.º : J/005590

[22]  Data de pedido : 2021/12/02

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 JINGDONG TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.

  Endereço : 

18 C 2 221 100176

 Room 221, 2/F, Tower C, No. 18, Kechuang 11 Street, 

Beijing Economic - Technological Development Area, 

Beijing, 100176, P.R. China
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910399999.4

Data de pedido 2019/05/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 110096584B 2021/10/15

[51]  Classificação : G06F16/332, G06F16/36

[54]  Título : 

 Um tipo de método e dispositivo de resposta.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005591

[22]  Data de pedido : 2021/12/02

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : M K , S , B M

, D M , J M , B T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680024581.X

Data de pedido 2016/04/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 107750250B 2021/09/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D405/12, C07D417/12, 

C07D209/34, C07D401/04, C07D403/12, A61K31/4439, 

A61K31/4155, A61P9/00, A61P25/00, A61P25/28, 

A61P25/16

[54]  Título : 吲哚 AMPA

 Compostos de indolina e seu uso como moduladores 

do receptor AMPA.

[57]  Resumo : I

N– I

 

 I

I

[30]  Prioridade : 2015/04/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/154315

[21]  N.º : J/005592

[22]  Data de pedido : 2021/12/02

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[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 ZL201780006766.2

Data de pedido 2017/04/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 108473510B 2021/10/29

[51]  Classificação : C07D519/00, A61K31/519

[54]  T ít u lo : 2-吡 1,5-a 吡嗪-2- 吡

1,2-a  -4-

 Processo para a preparação de «2-pyrazolo 1,5-a

pyrazin-2-ylpyrido 1,2-a pyrimidin-4-one».

57   Re su mo : 

2-吡 1,5-a 吡嗪-2- 吡 1,2-a  

-4-

[30]  Prioridade : 2016/04/28  União Euro-

peia N.º 16167494.0

[21]  N.º : J/005593

[22]  Data de pedido : 2021/12/06

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 YU, Chongxi

  Endereço : Techfields Biochem, 12952 Stockton 

Ave., Plainfield, IL 60585, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  YU, Chongxi

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710530726.X

Data de pedido 2009/12/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 107320732B 2021/09/07
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[51]  Classificação : A61K47/54, A61K31/10, A61K31/165, 

A61K31/352, A61K31/5575, A61K31/567, A61K31/57, 

A61K31/64, A61P17/00, A61P35/00, A61P3/10, A61P9/00, 

A61P17/14, A61P25/16, A61P25/28, A61P25/0 0, 

A61P 27/0 6 , A61P 27/12 , A61P 21/0 0, A61P5/16 , 

A61P1/16, A61P11/00, A61P1/18, A61P17/02, A61P17/10, 

A61P11/14, A61P19/10, A61P37/06, A61P31/0 0, 

A61P15/18, A61P15/00, A61P9/12

[54]  Título : 

 Composições de alta penetração e suas aplicações.

[57]  Resumo : 

NSAIA

[30]  Prioridade : 2008/12/04  Estados Unidos 

da América N.º 61/120,052

[21]  N.º : J/005594

[22]  Data de pedido : 2021/12/06

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SULLSTAR TECHNOLOGIES, INC.

  Endereço : 3310 Los Nogales Road, Simi Valley, 

California 93063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor :  HUNG, WEN-LUNG

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811381502.8

Data de pedido 2015/10/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 109273960B 2021/11/16

[51]  Classificação : H01R43/042

[54]  Título : 

 Cartucho de transformação de conector destacável e 

ferramenta de grampo para uso do mesmo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005597

[22]  Data de pedido : 2021/12/06

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  I nve nt o r :  F E R S C H, 

CHRISTOF,  TERENTIV, LEON, 

 FISCHER, DANIEL

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980018139.X

Data de pedido 2019/04/09 N.º de anún-

cio da concessão CN 111886880B 2021/11/02

[51]  Classificação : H04S7/00, G06F3/01

[54]  T í t u l o :  M P E G -H 3D

(3DOF+)

 Métodos, aparelhos e sistemas para extensão de três 

graus de liberdade (3DOF+) de áudio MPEG-H 3D.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/04/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/654,915

 2018/07/09  Estados Unidos da América

N.º 62/695,446

 2019/03/25  Estados Unidos da América

N.º 62/823,159
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[21]  N.º : J/005598

[22]  Data de pedido : 2021/12/06

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço :  279 

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880058721.4

Data de pedido 2018/12/05 N.º de anún-

cio da concessão CN 111065631B 2021/10/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D295/18 , C 07K 5/107, 

C07K1/06, A61K38/07, A61P29/00

[54]  Título : 酰

 Um tipo de sal de derivado de «phenylpropionamide» 

e seu método de preparação.

[57]  R e s u m o  :  酰

4 -

-1- 2R,5R,8R,14R -2- 4- -8-苄 -5-

-4,7,10- -14- -3,6,9,12- -1-酰

哌 -4-

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/12/06  China

N.º 201711272474.1

[21]  N.º : J/005600

[22]  Data de pedido : 2021/12/07

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 inRegen

  Endereço : P.O.Box 309 Ugland House, South 

Church Street, George Town, Grand Cayman KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  Inventor : R M , R W , S C

, S , A T , C W , B R

, K I , J , S M , E S

, O A , N D , J W , C R

, R , F , D , D , 

M J , E A , T , B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610617264.0

Data de pedido 2011/05/12 N.º de anún-

cio da concessão CN 106214700B 2021/09/07

[51]  Classificação : C12N5/071

[54]  Título : 

 Células renais bioactivas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/05/12  Estados Unidos 

da América N.º 61/334,032

 2010/06/11  Estados Unidos da América

N.º 61/353,895

 2010/08/09  Estados Unidos da América

N.º 61/371,888

 2010/08/09  Estados Unidos da América

N.º 61/372,077

 2010/08/24  Estados Unidos da América

N.º 61/376,586

 2010/10/01  Estados Unidos da América

N.º 61/388,765

 2010/11/12  Estados Unidos da América

N.º 61/413,382

 2010/11/12  Estados Unidos da América

N.º 61/412,933

 2011/02/10  Estados Unidos da América

N.º 61/441,423

 2011/04/07  Estados Unidos da América

N.º 61/473,111

[21]  N.º : J/005603

[22]  Data de pedido : 2021/12/07
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[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910325282.5

Data de pedido 2019/04/22 N.º de anún-

cio da concessão CN 110062164B 2021/10/26

[51]  Classificação : H04N5/232, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem de 

vídeo.

[57]  Resumo : 

N N-1

N-1 N N

N-1 N-1

N

N N

  Figura : 

[21]  N.º : J/005605

[22]  Data de pedido : 2021/12/07

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910645990.7

Data de pedido 2019/07/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 110378854B 2021/10/26

[51]  Classificação : G06T5/00, G06K9/00, B25J9/16

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de aprimoramento de imagem do 

robô.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005606

[22]  Data de pedido : 2021/12/07

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010348872.2

Data de pedido 2020/04/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 111540000B 2021/11/05

[51]  Classificação : G06T7/50, G06T7/207, G06T7/73

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de previsão da profundidade da 

cena e movimento da câmara, equipamento electrónico 

e meio.

[57]  Resumo : 

t

t-1
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005609

[22]  Data de pedido : 2021/12/09

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 

RESEARCH INSTITUTE

  Endereço : 161

 161, Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810384265.4

Data de pedido 2013/04/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 108769712B 2021/11/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/ 70 ,  H0 4N19/4 6 , 

H04N19/30, H04N19/61, H04N19/187, H04N19/31

[54]  Título : 

 Método de codificação e decodificação de vídeo, méto-

do de armazenamento e geração de fluxo de bits.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/04/16  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0038870

 2012/06/21  C oreia do Su l N.º 10-2012- 

-0066606

 2012/06/25  C oreia do Su l N.º 10-2012- 

-0067925

 2012/07/02  C oreia do Su l N.º 10-2012- 

-0071933

 2012/07/16  C oreia do Su l N.º 10-2012- 

-0077012

 2012/09/28  C oreia do Su l N.º 10-2012- 

-0108925

 2012/10/10  C oreia do Su l N.º 10-2012- 

-0112598

[21]  N.º : J/005610

[22]  Data de pedido : 2021/12/09

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Shanghai Healing Medical Devices Co., Ltd.

  Endereço : 925 1 1

C  201800 

 Area C, 1st Floor, Building 1, No. 925, Jinyuan 1 Rd, 

Jiading District, Shanghai, 201800 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110019033.0

Data de pedido 2021/01/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 112717269B 2021/11/12

[51]  Classificação : A61M39/06, A61M29/04, A61M25/01

[54]  Título : 

 Dispositivo de bainha de acesso vascular, estrutura 

de coordenação entre dispositivo de bainha de acesso 

vascular e pré-expansor.

[57]  Resumo : 

S

S

  Figura : 

[21]  N.º : J/005614

[22]  Data de pedido : 2021/12/10

[24]  Data de despacho : 2022/01/11

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça
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[72]  Inventor : J , H–J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201410730219.7

Data de pedido 2009/12/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 104399076B 2021/09/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P37/02 , 

A61P29/00

[54]  Título : 

 Formulação de anticorpo.

[57]  Resumo : 

Iβ I L-1β

ACZ885

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2008/12/10  União Euro-

peia N.º 08170884.4

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho
Natureza de
averbamento

/
Titular/Requerente Conteúdo

J/003524 2022/01/07
Modificação de 

identidade
NEXEN ENERGY ULC C N O O C P ET R O L E U M N O RT H 

AMERICA ULC

J/003524 2022/01/07
Modificação de 

sede
CNOOC PETROLEUM NORTH 
AMERICA ULC

Suite 230 0, 50 0 Centre Street S.E., 
Calgary, Alberta T2G 1A6, Canada

J/003721 2022/01/04
Modificação de 

identidade
PLEDPHARMA AB

Egetis Therapeutics AB

J/003721 2022/01/04
Modificação de 

sede

Egetis Therapeutics AB Klara Norra Kyrkogata 26 , 111 22 
STOCKHOLM, Sweden

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

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.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001623 2022/01/07 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
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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

I/001624 2022/01/07 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

I/001662 2022/01/07

G u a n g z h o u B l u e M o o n 

Industrial Co., Ltd.

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

I/001663 2022/01/07

G u a n g z h o u B l u e M o o n 

Industrial Co., Ltd.

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

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
1 I/1206 CFPH, LLC

TJB

CV3-21-0050-CRJ 2021/11/22

1

1 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da Patente de Invenção.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001669 2021/12/01

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001671 2021/12/13

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.
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[21]  N.º : U/000302

[22]  Data de pedido : 2020/09/01

[71]  Requerente : 

 PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

  Endereço : 8 8

 8F., No. 8, Dongxing Rd., Songshan Dist., Taipei City 

105, Taiwan, China

[72]  Inventor :  Wang, Fei Chen,  

Chang, I Ting,  Huang, Shyh Harn

[51]  Classificação : A47J37/08

[54]  Título : 

 Sanduicheira.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/08/04  Taiwan, China

N.º 109210077

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.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações
12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000279 2022/01/07 124 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/000283 2022/01/07
Chao-Yang TSAI

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

更正

Rectificações

/
A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/029363 2008 2 6 6

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 6, II 
Série, de 6 de Fevereiro de 2022)

Fraser and Neave Limited Fraser and Neave, Limited
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/165288 2021 11 17 46

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 17 de Novembro de 2021)

FARTECH CHINA LTD FARFETCH CHINA LTD

N/184976 2021 9 1 35

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 35, II 

Série, de 1 de Setembro de 2021)

Carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, 

secos e cozinhados; geleias, doces, 

compotas; ovos, leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

Carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, 

secos e cozinhados; geleias, doces, 

compotas; ovos, leite e produtos 

lácteos; óleos e gorduras comestíveis, 

todos os produtos da Grécia.

N/186096 2021 10 6 40

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 40, II 

Série, de 6 de Outubro de 2021)

Alzheimer’s disease

dementia

N/189964 2022 1 5 1

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, 

II Série, de 5 de Janeiro de 2022)

XINJIAN WUSU BREWERIES 

CO., LTD.

XINJIANG WUSU BREWERIES 

CO., LTD.

2022 1 19 3 N/115450

No B.O. da RAEM n.º 3, II Série, de 19 de Janeiro de 2022, em relação ao mapa de declaração caducidade da marca n.º N/115450, 

considere-se sem efeito esta publicação.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 13 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $767,816.00
(Custo desta publicação $ 767 816,00)

澳 門 金 融 管 理 局

名 單

54/GM/97

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros a particulares e a entidades 
particulares, vem a Autoridade Monetária de Macau publicar a 
lista dos apoios concedidos no 4.º trimestre do ano 2021:
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政資助日期 

Data da 

atribuição dos 

apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

The Macau Financial Community Stand-

ing Committee for Celebration Prepara-

tions

8/10/2021 $ 14,000.00

Apoio financeiro às actividades para comemorar 

o 72.º Aniversário do Estabelecimento da Re-

pública Popular da China e o 22.º Aniversário 

do Estabelecimento da RAEM.

Universidade de Macau

18/11/2021 $ 75,000.00 2020-2021

Bolsas de estudo a estudantes da Universidade 

de Macau (Ano Lectivo de 2020-2021).

 

Total

$ 89,000.00

Autoridade Monetária de Macau, aos 20 de Janeiro de 2022.

Pel’O Conselho de Administração:

Presidente: Chan Sau San, Benjamin.

Administradora: Lei Ho Ian, Esther.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Leong Kun Tai requerido os sub-
sídios por morte e outras compensações pecuniárias, e Lam 
Chai Teng requerido o subsídio de funeral, por falecimento do 
seu filho e irmão, Lam Iap Kuong, que foi assistente técnico 
administrativo especialista, 1.º escalão, desta Direcção de Ser-
viços, devem todos os que se julgam com direito à percepção 
dos subsídios e compensações acima referidos, requerer a esta 
Direcção dos Serviços Correccionais, no prazo de trinta dias 
a contar da data da publicação do presente édito no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim de 
deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impugnação, 
será resolvida a pretensão dos requerentes, findo que seja esse 
prazo.

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 21 de Janeiro de 
2022.

Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

 $1,892.00

懲 教 管 理 局

三十日告示

 

 $1,099.00
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de 

avaliação de competências profissionais ou funcionais, 

externo, na Direcção dos Serviços de Educação e de 

Desenvolvimento da Juventude, para técnico de 2.ª 

classe, 1.º escalão, área de gestão administrativa

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago de técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico, 
área de gestão administrativa, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento da Direcção dos Serviços de Educação e 
de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), e dos que vierem 
a verificar-se nesta Direcção até ao termo da validade do con-
curso, aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro 
de 2020:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
candi-
dato

 Nome  Classificação
 final

1.º 77 Che, Fok Tin 5184XXXX ........ 71,07

2.º 187 Ho, Weng Si 7377XXXX ........ 69,97

3.º 232 Ip, Sin Hang 5163XXXX ......... 69,87

4.º 294 Lam, Mui Mui 1331XXXX ........ 68,46

5.º 261 Kuok, Si Wan 1221XXXX ........ 68,37

6.º 292 Lam, Mei Na 5154XXXX ........ 68,18

7.º 405 Leung, Kei Kin 5123XXXX ........ 68,17

8.º 158 Fong, Wai Kit 1238XXXX ........ 68,03

9.º 193 Hong, Cheng Long 1327XXXX ........ 67,80

10.º 64 Chang, Fu Pan 5144XXXX ......... 67,67

11.º 373 Leong, Iek Tong 5196XXXX ........ 66,53

12.º 90 Chen, Sirong 1470XXXX ......... 66,33

13.º 208 Iao, Mei Ian 5194XXXX ........ 66,00

14.º 70 Chao, Man I 1240XXXX ........ 65,77

15.º 129 Choi, Ka Seng 5191XXXX ........ 65,72

16.º 17 Chan, Chi In 5206XXXX ........ 65,68

17.º 26 Chan, Im Fong 5103XXXX ......... 64,77

18.º 552 Wong, Chak Kin 1283XXXX ........ 64,70

19.º 31 Chan, Ka Ip 1345XXXX ........ 64,58

20.º 224 Io, Kuai Si 1248XXXX ........ 64,20

21.º 536 Un, Ka Man 1223XXXX ........ 64,10

22.º 568 Wong, Ka Weng 5133XXXX ......... 64,08

教 育 及 青 年 發 展 局

名 單

 

1.º 77 5184XXXX ........................ 71.07

2.º 187 咏 7377XXXX ........................ 69.97

3.º 232 5163XXXX ........................ 69.87

4.º 294 1331XXXX ........................ 68.46

5.º 261 1221XXXX ........................ 68.37

6.º 292 5154XXXX ........................ 68.18

7.º 405 5123XXXX ........................ 68.17

8.º 158 1238XXXX ........................ 68.03

9.º 193 1327XXXX ........................ 67.80

10.º 64 5144XXXX ........................ 67.67

11.º 373 5196XXXX ........................ 66.53

12.º 90 1470XXXX ........................ 66.33

13.º 208 5194XXXX ........................ 66.00

14.º 70 1240XXXX ........................ 65.77

15.º 129 5191XXXX ........................ 65.72

16.º 17 彦 5206XXXX ........................ 65.68

17.º 26 5103XXXX ........................ 64.77

18.º 552 1283XXXX ........................ 64.70

19.º 31 1345XXXX ........................ 64.58

20.º 224 1248XXXX ........................ 64.20

21.º 536 1223XXXX ........................ 64.10

22.º 568 5133XXXX ........................ 64.08
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23.º 225 5147XXXX ........................ 63.67

24.º 442 1339XXXX ........................ 63.57

25.º 155 1262XXXX ........................ 63.00

26.º 539 5192XXXX ........................ 62.80

27.º 172 5201XXXX ........................ 62.65

28.º 508 1278XXXX ........................ 62.48

29.º 606 5139XXXX ........................ 62.30

30.º 470 1237XXXX ........................ 62.15

31.º 336 5189XXXX ........................ 62.07

32.º 570 1393XXXX ........................ 62.00

33.º 374 5166XXXX ........................ 61.97

34.º 207 1218XXXX ........................ 61.85

35.º 581 5147XXXX ........................ 61.70

36.º 254 5198XXXX ........................ 61.58

37.º 333 5119XXXX ........................ 61.47

38.º 138 5189XXXX ........................ 61.20

39.º 589 1218XXXX ........................ 61.15

40.º 340 5176XXXX ........................ 61.13

41.º 234 5166XXXX ........................ 61.02

42.º 525 5110XXXX ........................ 60.83

43.º 420 5170XXXX ........................ 60.80

44.º 369 1230XXXX ........................ 60.70

45.º 422 1221XXXX ........................ 60.33

46.º 171 1411XXXX ........................ 60.20 a

47.º 462 5166XXXX ........................ 60.20 a

48.º 445 5207XXXX ........................ 60.13

49.º 306 尔 1237XXXX ........................ 59.92

50.º 477 5178XXXX ........................ 59.90

51.º 121 1350XXXX ........................ 59.75

52.º 437 5095XXXX ........................ 59.33

53.º 603 5199XXXX ........................ 59.30

54.º 483 1265XXXX ........................ 58.98

55.º 481 5186XXXX ........................ 58.87

56.º 296 7363XXXX ........................ 58.53

57.º 165 5126XXXX ........................ 58.23

58.º 409 1240XXXX ........................ 58.13

59.º 560 5212XXXX ........................ 57.60

60.º 53 5186XXXX ........................ 57.57

61.º 371 1365XXXX ........................ 56.12

62.º 122 1227XXXX ........................ 52.90

Ordem N.º do 
candi-
dato

 Nome  Classificação
 final

23.º 225 Iong, Weng Man 5147XXXX ......... 63,67

24.º 442 Lu, Rui Lin 1339XXXX ........ 63,57

25.º 155 Fong, Sin Teng 1262XXXX ........ 63,00

26.º 539 Un, Mio Cheng 5192XXXX ........ 62,80

27.º 172 Ho, Ka Man 5201XXXX ........ 62,65

28.º 508 Sit, Man Teng 1278XXXX ........ 62,48

29.º 606 Wu, Wai Man 5139XXXX......... 62,30

30.º 470 Ng, Kit Leng 1237XXXX ........ 62,15

31.º 336 Lei, Iok Tong 5189XXXX ......... 62,07

32.º 570 Wong, Kin Man 1393XXXX ........ 62,00

33.º 374 Leong, Ieng Wai 5166XXXX ........ 61,97

34.º 207 Ian, Kit Hong 1218XXXX ........ 61,85

35.º 581 Wong, Ngai Fong 5147XXXX ......... 61,70

36.º 254 Kuok, Chi 5198XXXX ........ 61,58

37.º 333 Lei, Ian Nei 5119XXXX ......... 61,47

38.º 138 Chong, Wai San 5189XXXX ......... 61,20

39.º 589 Wong, Si Nga 1218XXXX ........ 61,15

40.º 340 Lei, Ka Man 5176XXXX ......... 61,13

41.º 234 Ip, Tam Ieng 5166XXXX ........ 61,02

42.º 525 Tang, Pek Kei 5110XXXX ......... 60,83

43.º 420 Lo, Ka Man 5170XXXX ......... 60,80

44.º 369 Leong, Hio Iong 1230XXXX ........ 60,70

45.º 422 Lo, Kit I 1221XXXX ........ 60,33

46.º 171 Ho, Ka Man 1411XXXX ......... 60,20 (a)

47.º 462 Ng, Hoi Leng 5166XXXX ........ 60,20 (a)

48.º 445 Mak, Chi Nga 5207XXXX ........ 60,13

49.º 306 Lao, I Hong 1237XXXX ........ 59,92

50.º 477 Ng, Un Man 5178XXXX ......... 59,90

51.º 121 Chio, Weng Tat 1350XXXX ........ 59,75

52.º 437 Lou, Ka Ip 5095XXXX ........ 59,33

53.º 603 Wu, Ka Pek 5199XXXX ........ 59,30

54.º 483 Pang, Mei Fan 1265XXXX ........ 58,98

55.º 481 O, U Chit 5186XXXX ........ 58,87

56.º 296 Lam, Sai U 7363XXXX ........ 58,53

57.º 165 Ho, Hong Ip 5126XXXX ........ 58,23

58.º 409 Li, Wing Yee 1240XXXX ........ 58,13

59.º 560 Wong, Hang Ieng 5212XXXX ........ 57,60

60.º 53 Chan, Sok Mei 5186XXXX ........ 57,57

61.º 371 Leong, I Man 1365XXXX ........ 56,12

62.º 122 Chiu, Ka Hou 1227XXXX ........ 52,90
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a 23/2017 14/2016

28 1216XXXX a

41 5197XXXX a

78 5129XXXX a

205 1390XXXX a

255 1252XXXX a

276 5131XXXX a

351 5197XXXX a

359 1235XXXX a

362 5194XXXX a

377 1493XXXX a

389 5199XXXX a

403 1246XXXX a

433 5213XXXX a

465 1336XXXX a

576 1304XXXX a

597 1337XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

 

   

 $7,440.00

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do ar-
tigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

 Candidatos excluídos:

N.º do 
candidato

Nome Notas

28 Chan, Ka Chon 1216XXXX (a)

41 Chan, Man Si 5197XXXX (a)

78 Che, Hoi Kei 5129XXXX (a)

205 Huang, Jiayi 1390XXXX (a)

255 Kuok, Chi On 1252XXXX (a)

276 Lam, Chak Po 5131XXXX (a)

351 Lei, Sin Ieng 5197XXXX (a)

359 Lei, Un Teng 1235XXXX (a)

362 Lei, Weng Ian 5194XXXX (a)

377 Leong, Ka Wai 1493XXXX (a)

389 Leong, Sio Leng 5199XXXX (a)

403 Leung, Hou Man 1246XXXX (a)

433 Lok, Meng Ieong 5213XXXX (a)

465 Ng, Iok Chan 1336XXXX (a)

576 Wong, Man Kuai 1304XXXX (a)

597 Wong, Wang Fai 1337XXXX (a)

Observações para os candidatos excluídos:

(a) Por terem faltado à entrevista de selecção, nos termos do 
n.º 10 do artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, com as alterações introduzidas pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor 
recurso, no prazo de dez dias úteis a contar do dia seguinte à 
data da publicação do anúncio no Boletim Oficial da RAEM 
referente à presente lista, para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso, a Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura.

(Homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os 

Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Janeiro de 2022).

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 4 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Leong I On, chefe de divisão.

Vogais efectivas: Sit Fong Kio, chefia funcional; e

Tang Cho Kuan, técnica superior assessora principal.

(Custo desta publicação $ 7 440,00)
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衛 生 局

名 單

00721/02-MA.MI

 

 ............................................................................... 7.84

131/2012

 

 

   

 $1,620.00

01921/02-MA.CP

 

 ............................................................................ 8.30

131/2012

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. do Concurso n.º 00721/02-MA.MI)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospi-
talar (medicina interna), da carreira médica, em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
aberto por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro 
de 2021:

Candidato aprovado:

 Nome  valores

Wong Ka Tong ......................................................................7,84

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedi-
mento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode inter-
por recurso contencioso da presente lista de classificação final 
para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta dias, 
contados da data da sua publicação.

(Aprovada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-

tos Sociais e Cultura, de 20 de Janeiro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 7 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Ng Hou, médico consultor de medicina interna.

Vogais efectivos: Dr.ª Chan Chio Peng, médica consultora de 
medicina interna; e

 Dr. Tam Kuok Wa, médico assistente de medicina interna.

(Custo desta publicação $ 1 620,00)

(Ref. do Concurso n.º 01921/02-MA.CP)

Classificativa final do candidato ao concurso comum, externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago de médico assistente, 1.º escalão, área funcional hospitalar 
(cirurgia plástica), da carreira médica, em regime de contrato 
administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, aberto 
por aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 39, II Série, de 29 de Setembro de 2021:

Candidato aprovado: valores

Hao Chou Kuan .................................................................. 8,30

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 19.º do Despacho 
do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do Procedi-
mento Concursal da Carreira Médica), o candidato pode inter-
por recurso contencioso da presente lista de classificação final 
para o Tribunal de Segunda Instância, no prazo de trinta dias, 
contados da data da sua publicação.



2422    5   2022  2  4 

 

 Manuel Tiago Branquinho 

Fialho Bento

 

 $1,574.00

公 告

4/P/22

258 3 C

$205.00

R /C

258 3 C

叁 $1,030,400.00 /

/

(Aprovada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os As-

suntos Sociais e Cultura, de 20 de Janeiro de 2022).

Serviços de Saúde, aos 10 de Janeiro de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Pang Fong Kuong, chefe de serviço de cirurgia 
plástica.

Vogal efectivo: Dr. Manuel Tiago Branquinho Fialho Bento, 
médico assistente de cirurgia plástica.

Vogal suplente: Dr. Wu Kin Chi, médico consultor de cirurgia 
plástica.

(Custo desta publicação $ 1 574,00)

Anúncio

Concurso Público n.º 4/P/22

Faz-se público que, por despacho de Sua Excelência, o 
chefe do Executivo, de 6 de Julho de 2021, se encontra aberto o 
concurso público para o «Fornecimento e instalação de equipa-
mentos de lavandaria para o Complexo dos Cuidados de Saúde 
das Ilhas dos Serviços de Saúde», cujo programa do concurso e 
o caderno de encargos se encontram à disposição dos interes-
sados desde o dia 4 de Fevereiro de 2022, todos os dias úteis, 
das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas, na Divisão 
de Aprovisionamento e Economato destes Serviços, sita na 
Rua do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar 
C, Macau, onde serão prestados esclarecimentos relativos ao 
concurso, estando os interessados sujeitos ao pagamento de 
$ 205,00 (duzentas e cinco patacas), a título de custo das res-
pectivas fotocópias (local de pagamento: Secção de Tesouraria 
dos Serviços de Saúde, que se situa no r/c do Edifício do 
Centro Hospitalar Conde de São Januário).

Para efeitos de obtenção de informações sobre a situação do 
local de instalação de equipamentos, os concorrentes interessa-
dos deverão assistir à sessão de esclarecimentos que terá lugar 
às 10,00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022, no r/c do Insti-
tuto de Enfermagem do Complexo de Cuidados de Saúde das 
Ilhas, seguida duma visita ao local a que se refere o presente 
concurso. 

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Ge-
ral destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde 
de São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 
17,45 horas do dia 21 de Março de 2022.

O acto público deste concurso terá lugar no dia 22 de Março 
de 2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua 
do Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, 
Macau.

A admissão a concurso depende da prestação de uma caução 
provisória no valor de $ 1 030 400,00 (um milhão, trinta mil e 
quatrocentas patacas), a favor dos Serviços de Saúde, mediante 
depósito, em numerário ou em cheque, na Secção de Tesou-
raria destes Serviços ou através de garantia bancária/seguro-
-caução de valor equivalente.
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Serviços de Saúde, aos 25 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)

Édito de 30 dias

Faz-se público que, tendo Yin HuiJu, requerido o subsídio 
por morte, subsídio de funeral e outros abonos a que tem di-
reito, por falecimento do seu cônjuge, Mei Jian, que foi chefe 
de serviço, 3.º escalão, dos Serviços de Saúde, devem todos os 
que se julgam com direito à recepção dos mesmos subsídios e 
outros abonos acima referidos, requerer a estes Serviços, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presen-
te édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo.

Serviços de Saúde, aos 21 de Janeiro de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 793,00)

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 1 de Setem-
bro, referente aos apoios financeiros concedidos a particulares 
e a instituições particulares, vem o Fundo de Desenvolvimento 
Educativo publicar a listagem dos apoios concedidos no 3.º tri-
mestre de 2021:

 

 $2,085.00

三十日告示

 

 $793.00

教 育 發 展 基 金

名 單

54/GM/97

：

受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

 Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Pais da Escola Hou Kong de 

Macau

04/08/2021 $ 1,602.00 Observações a

Associação de Pais da Escola para Filhos e 

Irmãos dos Operários de Macau

04/08/2021 $ 17,419.40

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Chan Sui Ki

04/08/2021 $ 17,091.60

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Oficial Zheng Guanying

04/08/2021 $ 8,326.40

24/09/2021 $ 7,021.40
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受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

 Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Primária Oficial L.C. «Sir 

Robert Ho Tung»

24/09/2021 $ 35,145.90 Observações a

Associação de Pais e Encarregados de Edu-

cação da Escola Secundária Luso-Chinesa 

Luís Gonzaga Gomes

04/08/2021 $ 1,942.70

24/09/2021 $ 35,765.70

Associação de Pais e Professores da Escola 

Keang Peng

24/09/2021 $ 9,323.20

Associação de Pais e Professores da Escola 

Santa Maria Mazzarello

24/09/2021 $ 3,000.00

Associação de Pais e Professores da Escola 

Xin Hua

04/08/2021 $ 82,616.40

24/09/2021 $ 3,769.00

Associação de Pais e Professores do Colégio 

Diocesano de São José (5.ª) de Macau

04/08/2021 $ 21,380.00

Associação de Pais e Professores do Colégio 

Yuet Wah de Macau

04/08/2021 $ 32,630.00

Associação dos Pais das Escolas Fu Lun

04/08/2021 $ 16,500.00

氹

Associação para a Colaboração e Desenvol-

vimento da Relação entre a Escola e os Pais 

e da Escola Luso-Chinesa da Taipa

04/08/2021 $ 10,166.40

Centro de Educação Simpson

19/07/2021 $ 1,976,350.00 2020/2021

Subsídio ao Centro de Educação Simpson para 

o plano «Aprendizagem Nova Escola» para 

apoiar os alunos na adaptação à vida escolar 

do ano lectivo de 2020/2021.

Colégio Anglicano de Macau

03/09/2021 $ 127,116.00 Observações b

Colégio de Santa Rosa de Lima  Secção 

Chinesa

08/09/2021 $ 56,610.00

Colégio de Santa Rosa de Lima  Secção 

Inglesa

03/09/2021 $ 104,472.00

Colégio Diocesano de São José (1)

03/09/2021 $ 7,762.00

Colégio Diocesano de São José (3)

03/09/2021 $ 91,863.00
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受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

 Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Colégio Diocesano de São José (4)

03/09/2021 $ 6,900.00 Observações b

Colégio Diocesano de São José (6) (Secção 

Chinesa)

24/09/2021 $ 30,024.00

Colégio Diocesano de São José 5 (Secção 

Chinesa)

03/09/2021 $ 144,256.00

Colégio do Perpétuo Socorro Chan Sui Ki 

(Sucursal)

03/09/2021 $ 20,700.00

Colégio do Sagrado Coração de Jesus

08/09/2021 $ 62,100.00

Colégio do Sagrado Coração de Jesus  

Secção Inglesa

03/09/2021 $ 10,350.00 Observações b

24/09/2021 $ 42,573.00 Observações c

Colégio Dom Bosco (Yuet Wah) (Secção 

Chinesa)

03/09/2021 $ 115,794.00 Observações b

03/09/2021 $ 65,188.00

Subsídio para obras de reparação urgente.

Colégio Mateus Ricci (Secundário)

03/09/2021 $ 52,722.00 Observações b

08/09/2021 $ 19,054.00 Observações c

Colégio Perpétuo Socorro Chan Sui Ki

03/09/2021 $ 94,122.00 Observações b

Colégio Yuet Wah (Secção Chinesa)

03/09/2021 $ 62,100.00

Escola Cáritas de Macau

03/09/2021 $ 51,750.00 Observações b

08/09/2021 $ 3,934.00 Observações c

Escola Cham Son de Macau

03/09/2021 $ 157,194.00 Observações b

Escola Choi Nong Chi Tai

24/09/2021 $ 72,450.00 Observações b

24/09/2021 $ 17,971.00 Observações c

Escola Choi Nong Chi Tai (Sucursal de Wan 

Keng)

24/09/2021 $ 62,100.00 Observações b

Escola Concórdia para Ensino Especial

03/09/2021 $ 84,744.00

Escola da Associação Geral das Mulheres 

de Macau

24/09/2021 $ 11,322.00 Observações b

24/09/2021 $ 41,920.00 Observações c

Escola da Sagrada Família

03/09/2021 $ 10,350.00 Observações b

Escola das Nações

03/09/2021 $ 62,100.00

Escola de Aplicação Anexa à Universidade 

de Macau

03/09/2021 $ 93,150.00
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受資助機構

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

 Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Escola de Santa Madalena

03/09/2021 $ 16,983.00 Observações b

Escola de Santa Madalena (Sucursal)

03/09/2021 $ 37,683.00

Escola de Santa Teresa do Menino Jesus

08/09/2021 $ 41,400.00

Escola de São José de Ká Hó

31/08/2021 $ 1,187,676.00 2020/2021

Subsídio adicional para a promoção do de-

senvolvimento da escola do ano lectivo de 

2020/2021 (2.ª prestação).

03/09/2021 $ 20,700.00 Observações b

Escola de Talentos Anexa à Escola Hou 

Kong

24/09/2021 $ 107,388.00 Observações b

24/09/2021 $ 96,308.00 Observações c

Escola Dom João Paulino

03/09/2021 $ 20,700.00 Observações b

08/09/2021 $ 14,400.00 Observações c

Escola Dom Luís Versíglia

31/08/2021 $ 1,610,310.00 2020/2021

Subsídio adicional para a promoção do de-

senvolvimento da escola do ano lectivo de 

2020/2021 (2.ª prestação).

03/09/2021 $ 10,350.00 Observações b

Escola dos Moradores de Macau

03/09/2021 $ 74,394.00 Observações b

03/09/2021 $ 103,500.00

Escola dos Moradores do Bairro do Patane

24/09/2021 $ 15,000.00 Observações c

Escola Estrela do Mar

03/09/2021 $ 20,700.00 Observações b

03/09/2021 $ 106,416.00

氹

Escola Fong Chong da Taipa

03/09/2021 $ 103,500.00

氹

Escola Fong Chong da Taipa (Sucursal)

03/09/2021 $ 7,380.00

Escola Fukien

03/09/2021 $ 10,350.00

Escola Ha Van Cham Vui

03/09/2021 $ 51,750.00

Escola Hoi Fai

03/09/2021 $ 76,338.00

Escola Hou Kong (Pré-Primário)

24/09/2021 $ 74,394.00

Escola Hou Kong (Primário)

24/09/2021 $ 62,100.00 Observações b

24/09/2021 $ 12,817.00 Observações c

Escola Hou Kong (Secundário)

24/09/2021 $ 155,250.00 Observações b
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Escola Kai Chi

03/09/2021 $ 76,338.00 Observações b

Escola Kao Yip

08/09/2021 $ 96,066.00

Escola Kao Yip (Sucursal)

08/09/2021 $ 10,350.00

Escola Keang Peng (Secção

Primária)

03/09/2021 $ 134,549.00 Observações b

08/09/2021 $ 24,000.00 Observações c

Escola Keang Peng (Secção

Secundária)

31/08/2021 $ 492,966.00

Subsídio para obras de reparação urgente.

03/09/2021 $ 124,200.00 Observações b

08/09/2021 $ 17,600.00 Observações c

Escola Kwong Tai

03/09/2021 $ 127,116.00 Observações b

Escola Kwong Tai (Sucursal)

03/09/2021 $ 31,050.00

Escola Lin Fong Pou Chai

03/09/2021 $ 36,432.00

Escola Ling Nam

03/09/2021 $ 25,875.00

Escola Nossa Senhora de Fátima

03/09/2021 $ 82,800.00 Observações b

08/09/2021 $ 72,000.00 Observações c

Escola Portuguesa de Macau

04/08/2021 $ 1,234,912.00 2020/2021

Subsídio para formação da própria escola, 

aquisição de livros, jornais e publicações e 

contratação do pessoal especializado do ano 

escolar de 2020/2021 (2.ª prestação).

03/09/2021 $ 26,082.00 Observações b

08/09/2021 $ 162,801.00

Subsídio para obras de edifícios escolares.

Escola Primária Anexa à Escola Lou Hau

08/09/2021 $ 144,900.00 Observações b

08/09/2021 $ 48,000.00 Observações c

08/09/2021 $ 5,472.00 2020/2021

Subsídio para despesas com a contratação 

de professor substituto do ano escolar de 

2020/2021.
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Escola Pui Tou

03/09/2021 $ 66,812.00 Observações b

Escola Pui Tou (Sucursal da Praia Grande)

03/09/2021 $ 95,094.00 Observações b

08/09/2021 $ 19,710.00 Observações c

Escola Pui Tou (Sucursal da Secção Primária)

03/09/2021 $ 55,638.00 Observações b

Escola Santa Maria Mazzarello

03/09/2021 $ 32,994.00

Escola São João de Brito  Secção Inglesa

03/09/2021 $ 103,500.00

Escola São Paulo

08/09/2021 $ 124,200.00

Escola Secundária Ilha Verde da Associa-

ção Comercial de Macau

19/07/2021 $ 731,388.00 2020/2021

Subsídio para formação da própria escola, 

aquisição de livros, jornais e publicações e 

contratação do pessoal especializado do ano 

escolar de 2020/2021 (2.ª prestação).

03/09/2021 $ 52,722.00 Observações b

30/09/2021 $ 115,000.00 2020/2021

Subsídio para pessoal especializado do ano es-

colar de 2020/2021 (2.ª prestação).

Escola Secundária Lou Hau

08/09/2021 $ 126,144.00 Observações b

Escola Secundária Millennium

24/09/2021 $ 38,004.00 Observações b

Escola Secundária Pui Ching

24/09/2021 $ 243,882.00 Observações b

24/09/2021 $ 38,118.00 Observações c

Escola Secundária Pui Va

24/09/2021 $ 73,422.00 Observações b

Escola Secundária Pui Va (Secção Primária 

e Infantil)

24/09/2021 $ 41,400.00

Escola Secundária Sam Yuk de Macau

19/07/2021 $ 1,527,848.00 2020/2021

Subsídio para formação da própria escola, 

aquisição de livros, jornais e publicações e 

contratação do pessoal especializado do ano 

escolar de 2020/2021 (2.ª prestação).

03/09/2021 $ 32,022.00 Observações b
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Escola Secundária Sam Yuk de Macau (Sec-

ção Inglesa)

19/07/2021 $ 353,052.00 2020/2021

Subsídio para formação da própria escola, 

aquisição de livros, jornais e publicações e 

contratação do pessoal especializado do ano 

escolar de 2020/2021 (2.ª prestação).

Escola Secundária Técnico-Profissional da 

Federação das Associações  dos Operários 

de Macau

03/09/2021 $ 127,116.00 Observações b

Escola Seong Fan

19/07/2021 $ 700,644.00 2020/2021

Subsídio para formação da própria escola, 

aquisição de livros, jornais e publicações e 

contratação do pessoal especializado do ano 

escolar de 2020/2021 (2.ª prestação).

03/09/2021 $ 58,383.00 Observações b

24/09/2021 $ 3,355.00 Observações c

Escola Shá Lei Tau Cham Son

03/09/2021 $ 5,175.00 Observações b

Escola Tak Meng

03/09/2021 $ 5,175.00

Escola Tong Nam

03/09/2021 $ 11,322.00

Escola Tong Nam  Secundária

03/09/2021 $ 75,366.00 Observações b

08/09/2021 $ 12,979.00 Observações c

Escola Tong Sin Tong (Diurno)

08/09/2021 $ 102,213.00 Observações b

24/09/2021 $ 11,598.00 Observações c

Instituto Politécnico de Macau

03/09/2021 $ 1,509,000.00 2020/2021 /

Subsídios para os docentes/alunos participa-

rem nos exames de credenciação das capacida-

des linguísticas do ano escolar de 2020/2021.

Instituto Salesiano da Imaculada Conceição

03/09/2021 $ 52,722.00 Observações b

24/09/2021 $ 13,201.00 Observações c

Jardim de Infância Anexa à Escola Tong 

Sin Tong

08/09/2021 $ 42,372.00 Observações b

Jardim de Infância Anexo à Escola Lou 

Hau

08/09/2021 $ 45,288.00
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Jardim Infantil da Cáritas

03/09/2021 $ 71,163.00 Observações b

Macao Sam Yuk Middle School Parent-

-Teacher Association (English section)

24/09/2021 $ 60,632.00 Observações a

Macau Baptist College Parent-Teacher As-

sociation

04/08/2021 $ 3,766.80

24/09/2021 $ 102,328.80

Sacred Heart Canossian College Macau Pa-

rents & Teachers Association (Kindergar-

ten)

24/09/2021 $ 29,874.90

Sacred Heart Canossian College Macau 

Parents & Teachers Association (Primary & 

Secondary Section)

04/08/2021 $ 5,000.00

氹

Secção Infantil da Escola Pui Tou (Sucursal 

da Taipa)

03/09/2021 $ 20,700.00 Observações b

Secção Infanti l e Pr imár ia do Colégio 

Mateus Ricci

03/09/2021 $ 10,350.00

氹

Secção Primária da Escola Pui Tou (Sucur-

sal da Taipa)

03/09/2021 $ 10,350.00

Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau) 

(Sucursal)

03/09/2021 $ 138,438.00

Lai, Man Yeong Paulo

30/09/2021 $ 750.00 2020/2021

Subsídios para o pessoal docente participar 

nos exames de credenciação das capacidades 

linguísticas do ano escolar de 2020/2021.

Lam, Lou Man

31/08/2021 $ 750.00 2020/2021

Subsídios para o pessoal docente participar 

nos exames de credenciação das capacidades 

linguísticas do ano escolar de 2020/2021.Lei, Wai Ian

30/09/2021 $ 750.00

Leong, Chon Un

30/09/2021 $ 750.00
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Pan Xueru

31/08/2021 $ 680.00 2020/2021

Subsídio para obtenção da credenciação de 

competência profissional pelo pessoal docente 

do ano escolar de 2020/2021.

Sin, Iok Chan

30/09/2021 $ 750.00 2020/2021

Subsídio para o pessoal docente participar nos 

exames de credenciação das capacidades lin-

guísticas do ano escolar de 2020/2021.

Sun, Kuo Meng

31/08/2021 $ 2,500.00 2020/2021

Subsídio para obtenção da credenciação de 

competência profissional pelo pessoal docente 

do ano escolar de 2020/2021.
Xu, Tianru

30/09/2021 $ 2,500.00

a. Subsídio para Associação de pais registada — Cooperação 
entre a família e a escola.

b. Subsídio de Escalão para Pessoal Especializado do ano 
escolar de 2020/2021.

c. Subsídio para a suspensão provisória das actividades lecti-
vas para formação do ano escolar de 2020/2021.

Fundo de Desenvolvimento Educativo, aos 21 de Janeiro de 
2022.

O Presidente do Conselho Administrativo, Lou Pak Sang, 
director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude.

(Custo desta publicação $ 20 442,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREIOS E 

TELECOMUNICAÇÕES

Anúncio

Prestação de Serviços de Limpeza nos Edifícios e Instalações 

da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 

(1 de Maio de 2022 a 30 de Abril de 2024)

Concurso Público

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações 
(doravante CTT) faz público que, de acordo com o despacho 
do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras Públi-

a. 

b. 2020/2021

c. 2020/2021

 

 $20,442.00

郵 電 局

公 告
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cas, de 10  de Janeiro de 2022, se encontra aberto o concurso 
público para a «Prestação de serviços de limpeza nos edifí-
cios e instalações dos CTT (1 de Maio de 2022 a 30 de Abril de 
2024)». O processo do concurso encontra-se disponível, para 
efeito de consulta, na Divisão de Obras, Gestão de Instalações 
e Serviços Gerais, sita no Edifício Sede dos CTT, Largo do Se-
nado, 2.º andar, sala 210, Macau, a partir da data da publicação 
deste anúncio até ao dia do acto público de abertura das pro-
postas do concurso, dentro do horário normal de expediente. 
Cópias electrónicas dos documentos acima referidos podem 
ser obtidas mediante apresentação do carimbo da instituição.

Critérios de apreciação das propostas e respectivos factores 
de ponderação:

1. Preço: (70%);

2. Qualidade: (20%): Idoneidade das empresas, demonstra-
da pelos serviços prestados a entidades públicas ou a outras 
instituições, considerando, em especial, a complexidade dos 
mesmos e a satisfação demonstrada (que deve ser comprovada 
através de documentos assinados pelos clientes), e pela expe-
riência dos concorrentes em gestão e operação de serviços de 
limpeza, atentos os respectivos documentos apresentados;

3. Tempo de experiência no ramo: (10%).

Dia, hora e local para entrega das propostas:

Os concorrentes devem entregar as suas propostas na Di-
visão de Relações Públicas e Arquivo Geral, sita no Edifício 
Sede dos CTT, Largo do Senado, 2.º andar, sala 209, Macau, 
dentro do horário normal de expediente, até às 12,00 horas do 
dia 3 de Março de 2022.

Caução provisória:

Devem ainda os concorrentes prestar uma caução provisória, 
no valor de $108 000,00 (cento e oito mil patacas) aos CTT. A 
caução provisória pode ser prestada por 1) uma garantia ban-
cária ou 2) em numerário ou cheque visado ou em ordem de 
caixa na Caixa Económica Postal.

Dia, hora e local para abertura das propostas:

O acto público de abertura das propostas do concurso reali-
zar-se-á no Auditório dos CTT, sito no Edifício Sede dos CTT, 
Largo do Senado, 2.º andar, Macau, pelas 10,00 horas do dia 4 
de Março de 2022.

Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações, aos  

25 de Janeiro de 2022.

A Directora dos Serviços, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 833,00)

210

1. 70%

2. 20%

3. 10%

209

108,000.00

1

2

 

 $2,833.00
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