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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

 

Aviso

Protecção de Marca

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/177389

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

[730]  Requerente : Pantone LLC

  Endereço : 590 Commerce Blvd., Carlstadt, NJ 

07072, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Máscaras de protecção; bases de dados 

electrónicos; arquivos de dados electrónicos e bases 

de dados, descarregáveis, contendo dados de cores, 

compilações de cores e catálogos de cores, para uso 

com um software informático; software informático 

para gestão e armazenamento de gráficos e dados de 

cores em computadores e em fluxos de trabalho de 

artes gráficas; aparelhos e instrumentos científicos, de 

investigação, de navegação, de agrimensura, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, de peso, 

de medida, de sinalização, de detecção, de ensaio, de 

inspecção, de salva-vidas e de ensino; aparelhos e ins-

trumentos para condução, comutação, transformação, 

acumulação, regulação ou controlo de electricidade; 

aparelhos e instrumentos para gravação, transmissão, 

reprodução ou processamento de som, imagens, ou 

dados; conteúdos de média gravados e descarregáveis, 

software informático, conteúdos de média de armaze-

namento ou gravação digital ou analógica em branco; 

mecanismos para aparelhos operados com moedas; 

caixas registadoras, dispositivos de cálculo; compu-

tadores e dispositivos periféricos informáticos; fatos 

para mergulho, máscaras de mergulho, tampões para 

ouvidos para mergulhadores, molas para nariz para 

mergulhadores e nadadores, luvas para mergulhado-

res, aparelhos de respiração para natação subaquática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177390

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

[730]  Requerente : Pantone LLC

  Endereço : 590 Commerce Blvd., Carlstadt, NJ 

07072, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras para uso por pessoal médi-

co; máscaras sanitárias para fins medicinais; máscaras 

sanitárias para protecção de infecções virais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177391

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

[730]  Requerente : Pantone LLC

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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  Endereço : 590 Commerce Blvd., Carlstadt, NJ 

07072, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho on-line 

relacionados com material impresso e cartões para 

aplicação de amostras de cores e relacionados com 

material impresso exibindo cores para uso no domínio 

de selecção e reprodução de cores, incluindo boletins, 

catálogos, livros, guias de amostras em forma de leque 

(fan decks), amostras não-adesivas e adesivas; serviços 

de vendas a retalho on-line relacionados com tintas, 

vestuário, chapelaria, calçado, brinquedos, jogos, arti-

gos de desporto, artigos electrónicos, livros, molduras, 

mobiliário, roupa de cama, roupa de banho, artigos de 

joalharia, relógios de pulso, artigos de papelaria, ser-

viços de mesa, artigos de cuidados de higiene pessoal, 

ornamentos festivos, postais, malas, mochilas, malas 

de viagem, etiquetas para malas de viagem, estojos e 

capas para dispositivos móveis, utensílios domésticos, 

obras de arte, óculos de leitura, óculos de sol.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/177948

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

[730]  Requerente : Interfloor Limited

  Endereço : Broadway, Haslingden, Rossendale, 

Lancashire, BB4 4LS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, 

linóleo e outros revestimentos para pavimentos, forros 

de protecção e forros para colocar sob carpetes e tape-

tes, tapeçarias, que não sejam de produtos têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179517

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

[730]  Requerente : ROBERT WAN HOLDING

  Endereço : Archipel des Gambiers Atoll de Ma-

rutea Sud 98755 Gambier

  Nacionalidade :  Polinésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; instrumentos horológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/179519

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

[730]  Requerente : ROBERT WAN HOLDING

  Endereço : Archipel des Gambiers Atoll de Ma-

rutea Sud 98755 Gambier Polinésia Francesa

  Nacionalidade :  Polinésia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; instrumentos horológicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/180902

[220]  Data de pedido : 2021/03/30

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e realização de seminá-

rios e oficinas [formação] relacionados a actividades 

de voluntariado, actividades de assistência social e 

actividades de beneficência; serviços educacionais re-

lacionados com actividades de beneficência; serviços 

de educação relacionados com questões ambientais; 

organização e realização de eventos ou campanhas 

relacionadas a programas de acção social ou activida-

des de beneficência; publicação de boletins no campo 

da filantropia via e-mail; fornecimento de publicações 

electrónicas, não descarregáveis; fornecimento de pu-

blicações electrónicas em linha, não descarregáveis; 

organização de competições ou outros eventos des-

portivos e culturais para fins de beneficência; organi-

zação e realização de apresentações ou exposições de 

registos, produções, relatórios ou estatísticas relacio-

nadas com actividades sociais, culturais, económicas 

ou educacionais; organização e realização de eventos 

para premiar empresas ou indivíduos que fizeram uma 
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grande quantidade de doações para fins de benefi-

cência; serviços de educação e instrução; serviços de 

educação e instrução relacionados com artes, artesa-

nato, desporto ou cultura geral; educação, ensino e 

formação; planeamento, condução e organização de 

seminários; planeamento, condução e organização de 

seminários relacionados com a coordenação da moda; 

organização e realização de seminários no domínio 

da moda; organização e direcção de desfiles de moda; 

fornecimento de publicações electrónicas (não descar-

regáveis); publicação de revistas de moda para fins de 

entretenimento; produção de programas de rádio ou 

televisão relacionados com moda; serviços de entrete-

nimento; serviços de imagens, vídeos, músicas e jogos 

fornecidos em linha a partir de uma rede de computa-

dores; bibliotecas de referência de literatura e registos 

documentais; organização de eventos desportivos; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento 

de instalações de diversão; aluguer de equipamentos 

desportivos; fornecimento de vídeos instrutivos em 

linha, não descarregáveis; serviços de educação em 

linha relacionados com matérias académicas do ensino 

básico e secundário júnior, ensino secundário, estu-

dantes universitários, estudantes de pós-graduação e 

ensino vocacional; fornecimento de informações sobre 

educação em linha; coaching  [educação e forma-

ção]; organização e realização de seminários, oficinas 

[educação], congressos, colóquios, cursos de ensino à 

distância e exposições para fins culturais; organização 

de eventos educacionais.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/181494

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

[730]  Requerente : GREENHILL INTERNATIO-

NAL WORLDWIDE LIMITED

  Endereço : No.2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 

43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181495

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

[730]  Requerente : GREENHILL INTERNATIO-

NAL WORLDWIDE LIMITED

  Endereço : No.2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 

43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181496

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

[730]  Requerente : GREENHILL INTERNATIO-

NAL WORLDWIDE LIMITED

  Endereço : No.2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 

43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181497

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

[730]  Requerente : GREENHILL INTERNATIO-

NAL WORLDWIDE LIMITED

  Endereço : No.2, Jalan Semtec 2, Semtec Park, 

43500 Semenyih, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181527

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

[730]  Requerente : TRATON SE

  Endereço : Dachauer Str. 641, 80995 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Motores, não sendo para veículos ter-

restres e peças, componentes e peças sobresselentes 

para os mesmos; motores de combustão interna e eléc-

tricos (sem ser para veículos terrestres), componentes 

de acoplamento e transmissão de máquinas (excepto 

para veículos terrestres), e suas peças e peças sobres-

selentes; elementos para motores eléctricos e de com-

bustão (excepto para veículos terrestres), especifica-

mente silenciadores, árvores de cames, barras, bielas, 

rolamentos de bielas, injectores, rolamentos, rolos de 

rolamentos, invólucros, válvulas, ponteiras de escape, 

bombas, tubos e tubagens para combustível, água e 

óleo, radiadores e instalações de refrigeração, cilin-

dros, coberturas para cilindros, capotas para cilindros, 

silenciadores, filtros, ventoinhas, cintos, reguladores, 

caixas (partes de máquinas), tubos de abastecimento 

de combustível, conversores catalíticos, dispositivos de 

bloqueio para máquinas, velas de ignição, refrigerado-

res de óleo, distribuidores; elementos de motores elé-

tricos e de combustão, sem ser para veículos terrestres, 

tais como cárteres, eixos de manivela, bobinas de igni-

ção, dispositivos antipoluição, carburadores, suportes, 

depósitos de óleo, lubrificadores, pistões [partes de 

máquinas ou de motores], braços oscilantes, atenua-

dores de ruído, cachimbos, tubos de escape, acopla-

mentos, pistões [partes de máquinas ou de motores], 

turbinas, rolamentos de motor [partes de máquinas 

ou de motores]; motores de aeronaves, motores indus-

triais, motores hidráulicos, de turbina a gás, turbo a 

gás, para navios, para veículos aquáticos, de combus-

tão interna, elétricos e de pistão (sem ser para veículos 

terrestres); peças de motores mecânicos para veículos 

terrestres; compressores; sistemas de escape para 

veículos; embraiagens para máquinas e respectivas 

peças; transmissões e respetivas peças para máquinas 

e veículos aéreos e aquáticos; bombas, compressores e 

sopradores (elementos de máquinas); discos feitos de 

materiais abrasivos [peças de máquinas]; molas [partes 

de máquinas]; peneiras [máquinas ou partes de máqui-

nas]; coberturas [partes de máquinas]; comandos hi-

dráulicos, pneumáticos e electrónicos para máquinas e 

motores; geradores de electricidade, geradores de gás 

(compressores); sobrealimentador turbocompressor 

para gases de escape (sem ser para veículos terrestres), 

geradores solares; armações e peças de motores de 

combustão interna e elementos de montagem de mo-

tores eléctricos (elementos de máquinas); agulhetas 

de injecção, aparelhos de injecção (combinações de 

bomba e agulheta), reguladores de injecção (elemen-

tos de máquinas); distribuidores de ignição; sistemas 

de combustível, depósitos de combustível, recipientes 

de óleo, reservatórios de ar (elementos de máquinas); 

purificadores de gases de escape; instalações de des-

contaminação para motores de combustão interna; 

máquinas móveis com motor de combustão; instala-

ções de travagem para motores de combustão interna 

e eléctricos (sem ser para veículos terrestres); travões 

mecânicos e hidrodinâmicos (elementos de máquinas); 

aros de lubrificação (elementos de máquinas); válvu-

las [partes de bombas]; mangueiras de ar para encher 

pneus (ferramentas pneumáticas); ferramentas manu-

ais (não accionadas manualmente) para a manutenção 

de motores; motores diesel e diesel-gás para centrais 

eléctricas terrestres e flutuantes; camisas de cilindros; 

agulhetas (elementos de máquinas).
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  União Euro-

peia N.º 018322333

[210]  N.º : N/181530

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

[730]  Requerente : TRATON SE

  Endereço : Dachauer Str. 641, 80995 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; peças e acessórios para 

veículos; veículos para utilização em terra; veículos 

comerciais; autocarros; camiões ( trucks ); camiões 

( lorries ), camionetas de caixa aberta; atrelados de 

carga; camionetas; betoneiras automóveis; veículos de 

construção para fins de transporte; veículos automó-

veis sem condutor [autónomos]; camiões basculantes; 

veículos terrestres eléctricos; empilhadores eléctricos; 

empilhadoras; autocarro eléctrico; camiões eléctricos 

[veículos]; motores para veículos terrestres; motores a 

gás, diesel, de combustão e eléctricos para veículos ter-

restres; elementos de motores eléctricos e de combus-

tão para veículos terrestres; servo-válvulas hidráulicas 

sendo peças para sistemas hidráulicos para veículos; 

tubagens de combustível para veículos e revestimento 

de calços de travões para veículos; peças de transmis-

são de potência [correias] para veículos terrestres; cár-

teres de engrenagens para veículos terrestres e caixas 

de transmissão para veículos terrestres; motores eléc-

tricos para veículos terrestres, motores de combustão 

interna para veículos terrestres, elementos de motores 

para veículos terrestres, tais como, cárteres para com-

ponentes de veículos terrestres [sem ser para motores]; 

acoplamentos para veículos terrestres; turbinas para 

veículos terrestres, apoios de motores para veículos 

terrestres; motores de arranque para veículos terres-

tres; bombas, compressores e ventiladores (peças de 

veículos terrestres); transmissões para veículos terres-

tres; caixas redutoras para veículos terrestres, engre-

nagens de marcha-atrás para veículos terrestres; com-

pressores de sobrealimentação enquanto elementos de 

motores (para veículos terrestres); turbocompressores 

para gases de escape (para veículos terrestres); volan-

tes e coberturas para volantes; amortecedores (peças 

de veículos terrestres); suportes de armações (peças 

estruturais para veículos) para motores e máquinas 

móveis de combustão e eléctricos (para veículos ter-

restres); depósitos de combustível, recipientes de óleo, 

reservatórios de ar comprimido (para veículos terres-

tres); máquinas móveis com motor de combustão (peças 

de veículos terrestres); instalações de travagem para 

motores de combustão interna e eléctricos (peças de 

veículos terrestres); travões mecânicos e hidrodinâmi-

cos (peças de veículos terrestres); mangueiras de freio, 

cabos de travão (peças de veículos terrestres); trans-

missões mecânicas, transmissões automáticas, trans-

missões hidrodinâmicas, transmissões hidrostáticas 

(peças de veículos terrestres); componentes de carro-

çarias de veículos; painéis de carroçaria para veículos 

motorizados; armações para veículos motorizados; 

braços de suspensões; encaixes (suportes, sendo peças 

estruturais de veículos terrestres); pisos de carroçarias 

de veículos; componentes metálicos para pisos de ve-

ículos (peças de veículos); telhados, paredes, capotas 

e pavimentos para veículos; placas de suporte para 

veículos; cabinas (veículos) com ou sem camas; chassis 

de veículos; comandos de manípulos de mudanças e 

de volantes (peças de veículos terrestres); varetas de 

accionamento, manípulos, tubos e garfos (peças de ve-

ículos terrestres); alavancas de mudanças de velocida-

des para veículos terrestres, alavancas de travões para 

veículos terrestres, alavancas de mudanças de veloci-

dades para veículos terrestres, alavancas de mudanças 

de velocidades para veículos terrestres; eixos de excên-

tricos; instalações para aceleradores (peças de veícu-

los); pedais de travão, pedais de embraiagem (peças de 

veículos); suspensões para veículos; barras de torsão 

para automóveis; dispositivos anticongelantes para veí-

culos terrestres; amortecedores de pára-choques (para 

veículos); eixos e suas peças para veículos; encaixes de 

eixos (para veículos); jantes para veículos; jantes, tam-

pões e coberturas para rodas; eixos cardã e rolamentos 

de eixo cardã para veículos; travões e peças de travões 

para veículos; amplificadores da força de travagem 

(peças para veículos); bombas auxiliares de travagem 

(peças de veículos terrestres); dispositivos anti-roubo 

para veículos; sistemas de direcção para veículos; co-

berturas e capas para caixas de direcção para veículos; 

parafusos sem-fim para sistemas de direcção, colunas 

de direcção, braços de direcção, pinos de direcção, 

calhas, uniões (para veículos); radiadores e suas peças 

para veículos; assentos para veículos; armações de 
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suporte e suportes para assentos para veículos; almo-

fadas de assento para veículos; acessórios para espre-

guiçadeiras (rest chair fittings) para veículos; apoios 

para as costas, apoios para os braços, apoio de cabeça, 

apoios para os pés para assentos de automóveis; cintos 

de segurança para veículos; janelas e painéis de veícu-

los; mecanismos automáticos e mecânicos para abrir e 

fechar janelas de veículos; vidros, vidros para janelas 

de veículos; janelas e pára-brisas com regulação térmi-

ca; manípulos, chaves, guias e manivelas de controlo 

de janelas de veículos; portas para veículos; mecanis-

mos mecânicos e automáticos para portas de veículos; 

painéis de instrumentos para veículos; alarmes de 

segurança para veículos; buzinas para veículos; porta-

-luvas (partes de veículos); capôs de motor (peças de 

veículos); painéis traseiros e coberturas de bagageiras 

(partes de veículos); guarda-lamas; grelhas e cober-

turas de protecção para veículos; redes mosquiteiras 

(acessórios para veículos); protecções para faróis; 

espelhos para veículos; unidades para pisca-piscas e 

suportes para placas de matrícula; cinzeiros (aces-

sórios para veículos); palas contra o sol destinadas a 

veículos; redes, compartimentos, consolas e suportes 

para bagagem (acessórios para veículos); porta-esquis 

(acessór ios para veículos); correntes para a neve 

(acessórios para veículos); instalações para lavagem 

e limpeza de janelas de veículos (limpa pára-brisas); 

tectos de abrir mecânicos e eléctricos para veículos; 

pneumáticos para veículos terrestres; dispositivos de 

reboque e respectivas peças para veículos; plataformas 

laterais e dispositivos (sendo componentes de veículos 

terrestres) para carregar e descarregar veículos com 

tanques, silos e contentores; unidades de transmissão 

para betoneiras transportáveis (veículos); sistemas 

para a elevação de veículos, dispositivos para elevação 

de veículos; discos de arranque (peças de veículos); 

discos de fricção (peças de veículos); tubos flexíveis 

para encher e esvaziar pneus; coberturas para assentos 

de veículos; veículos terrestres eléctricos com células 

de combustível; embraiagens para veículos terrestres; 

uniões para utilização com embraiagens de veículos 

terrestres; reservatórios sendo peças de embraiagens 

de veículos terrestres; revestimentos para volantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  União Euro-

peia N.º 018322333

[210]  N.º : N/181531

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

[730]  Requerente : TRATON SE

  Endereço : Dachauer Str. 641, 80995 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; produtos de impressão; 

materiais para encadernações; fotografias impressas; 

material de instrução e ensino [com excepção dos apa-

relhos]; artigos de papelaria; matérias plásticas para 

embalagem; clichés de tipografia; invólucros de emba-

lagem em plástico ou cartão; recipientes de embalagem 

em cartão; sacos para embalagem de papel ou plástico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  União Euro-

peia N.º 018322333

[210]  N.º : N/181532

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

[730]  Requerente : TRATON SE

  Endereço : Dachauer Str. 641, 80995 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Motores, não sendo para veículos ter-

restres e peças, componentes e peças sobresselentes 

para os mesmos; motores de combustão interna e eléc-

tricos (sem ser para veículos terrestres), componentes 

de acoplamento e transmissão de máquinas (excepto 

para veículos terrestres), e suas peças e peças sobres-

selentes; elementos para motores eléctricos e de com-

bustão (excepto para veículos terrestres), especifica-

mente silenciadores, árvores de cames, barras, bielas, 

rolamentos de bielas, injectores, rolamentos, rolos de 

rolamentos, invólucros, válvulas, ponteiras de escape, 

bombas, tubos e tubagens para combustível, água e 

óleo, radiadores e instalações de refrigeração, cilin-

dros, coberturas para cilindros, capotas para cilindros, 
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silenciadores, filtros, ventoinhas, cintos, reguladores, 

caixas (partes de máquinas), tubos de abastecimento 

de combustível, conversores catalíticos, dispositivos de 

bloqueio para máquinas, velas de ignição, refrigerado-

res de óleo, distribuidores; elementos de motores elé-

tricos e de combustão, sem ser para veículos terrestres, 

tais como cárteres, eixos de manivela, bobinas de igni-

ção, dispositivos antipoluição, carburadores, suportes, 

depósitos de óleo, lubrificadores, pistões [partes de 

máquinas ou de motores], braços oscilantes, atenua-

dores de ruído, cachimbos, tubos de escape, acopla-

mentos, pistões [partes de máquinas ou de motores], 

turbinas, rolamentos de motor [partes de máquinas 

ou de motores]; motores de aeronaves, motores indus-

triais, motores hidráulicos, de turbina a gás, turbo a 

gás, para navios, para veículos aquáticos, de combus-

tão interna, elétricos e de pistão (sem ser para veículos 

terrestres); peças de motores mecânicos para veículos 

terrestres; compressores; sistemas de escape para 

veículos; embraiagens para máquinas e respectivas 

peças; transmissões e respetivas peças para máquinas 

e veículos aéreos e aquáticos; bombas, compressores e 

sopradores (elementos de máquinas); discos feitos de 

materiais abrasivos [peças de máquinas]; molas [partes 

de máquinas]; peneiras [máquinas ou partes de máqui-

nas]; coberturas [partes de máquinas]; comandos hi-

dráulicos, pneumáticos e electrónicos para máquinas e 

motores; geradores de electricidade, geradores de gás 

(compressores); sobrealimentador turbocompressor 

para gases de escape (sem ser para veículos terrestres), 

geradores solares; armações e peças de motores de 

combustão interna e elementos de montagem de mo-

tores eléctricos (elementos de máquinas); agulhetas 

de injecção, aparelhos de injecção (combinações de 

bomba e agulheta), reguladores de injecção (elemen-

tos de máquinas); distribuidores de ignição; sistemas 

de combustível, depósitos de combustível, recipientes 

de óleo, reservatórios de ar (elementos de máquinas); 

purificadores de gases de escape; instalações de des-

contaminação para motores de combustão interna; 

máquinas móveis com motor de combustão; instala-

ções de travagem para motores de combustão interna 

e eléctricos (sem ser para veículos terrestres); travões 

mecânicos e hidrodinâmicos (elementos de máquinas); 

aros de lubrificação (elementos de máquinas); válvu-

las [partes de bombas]; mangueiras de ar para encher 

pneus (ferramentas pneumáticas); ferramentas manu-

ais (não accionadas manualmente) para a manutenção 

de motores; motores diesel e diesel-gás para centrais 

eléctricas terrestres e flutuantes; camisas de cilindros; 

agulhetas (elementos de máquinas).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  União Euro-

peia N.º 018322326

[210]  N.º : N/181535

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

[730]  Requerente : TRATON SE

  Endereço : Dachauer Str. 641, 80995 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; peças e acessórios para 

veículos; veículos para utilização em terra; veículos 

comerciais; autocarros; camiões ( trucks ); camiões 

( lorries ), camionetas de caixa aberta; atrelados de 

carga; camionetas; betoneiras automóveis; veículos de 

construção para fins de transporte; veículos automó-

veis sem condutor [autónomos]; camiões basculantes; 

veículos terrestres eléctricos; empilhadores eléctricos; 

empilhadoras; autocarro eléctrico; camiões eléctricos 

[veículos]; motores para veículos terrestres; motores a 

gás, diesel, de combustão e eléctricos para veículos ter-

restres; elementos de motores eléctricos e de combus-

tão para veículos terrestres; servo-válvulas hidráulicas 

sendo peças para sistemas hidráulicos para veículos; 

tubagens de combustível para veículos e revestimento 

de calços de travões para veículos; peças de transmis-

são de potência [correias] para veículos terrestres; cár-

teres de engrenagens para veículos terrestres e caixas 

de transmissão para veículos terrestres; motores eléc-

tricos para veículos terrestres, motores de combustão 

interna para veículos terrestres, elementos de motores 

para veículos terrestres, tais como, cárteres para com-

ponentes de veículos terrestres [sem ser para motores]; 

acoplamentos para veículos terrestres; turbinas para 

veículos terrestres, apoios de motores para veículos 

terrestres; motores de arranque para veículos terres-

tres; bombas, compressores e ventiladores (peças de 

veículos terrestres); transmissões para veículos terres-

tres; caixas redutoras para veículos terrestres, engre-

nagens de marcha-atrás para veículos terrestres; com-

pressores de sobrealimentação enquanto elementos de 

motores (para veículos terrestres); turbocompressores 

para gases de escape (para veículos terrestres); volan-
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tes e coberturas para volantes; amortecedores (peças 

de veículos terrestres); suportes de armações (peças 

estruturais para veículos) para motores e máquinas 

móveis de combustão e eléctricos (para veículos ter-

restres); depósitos de combustível, recipientes de óleo, 

reservatórios de ar comprimido (para veículos terres-

tres); máquinas móveis com motor de combustão (peças 

de veículos terrestres); instalações de travagem para 

motores de combustão interna e eléctricos (peças de 

veículos terrestres); travões mecânicos e hidrodinâmi-

cos (peças de veículos terrestres); mangueiras de freio, 

cabos de travão (peças de veículos terrestres); trans-

missões mecânicas, transmissões automáticas, trans-

missões hidrodinâmicas, transmissões hidrostáticas 

(peças de veículos terrestres); componentes de carro-

çarias de veículos; painéis de carroçaria para veículos 

motorizados; armações para veículos motorizados; 

braços de suspensões; encaixes (suportes, sendo peças 

estruturais de veículos terrestres); pisos de carroçarias 

de veículos; componentes metálicos para pisos de ve-

ículos (peças de veículos); telhados, paredes, capotas 

e pavimentos para veículos; placas de suporte para 

veículos; cabinas (veículos) com ou sem camas; chassis 

de veículos; comandos de manípulos de mudanças e 

de volantes (peças de veículos terrestres); varetas de 

accionamento, manípulos, tubos e garfos (peças de ve-

ículos terrestres); alavancas de mudanças de velocida-

des para veículos terrestres, alavancas de travões para 

veículos terrestres, alavancas de mudanças de veloci-

dades para veículos terrestres, alavancas de mudanças 

de velocidades para veículos terrestres; eixos de excên-

tricos; instalações para aceleradores (peças de veícu-

los); pedais de travão, pedais de embraiagem (peças de 

veículos); suspensões para veículos; barras de torsão 

para automóveis; dispositivos anticongelantes para veí-

culos terrestres; amortecedores de pára-choques (para 

veículos); eixos e suas peças para veículos; encaixes de 

eixos (para veículos); jantes para veículos; jantes, tam-

pões e coberturas para rodas; eixos cardã e rolamentos 

de eixo cardã para veículos; travões e peças de travões 

para veículos; amplificadores da força de travagem 

(peças para veículos); bombas auxiliares de travagem 

(peças de veículos terrestres); dispositivos anti-roubo 

para veículos; sistemas de direcção para veículos; co-

berturas e capas para caixas de direcção para veículos; 

parafusos sem-fim para sistemas de direcção, colunas 

de direcção, braços de direcção, pinos de direcção, 

calhas, uniões (para veículos); radiadores e suas peças 

para veículos; assentos para veículos; armações de 

suporte e suportes para assentos para veículos; almo-

fadas de assento para veículos; acessórios para espre-

guiçadeiras (rest chair fittings) para veículos; apoios 

para as costas, apoios para os braços, apoio de cabeça, 

apoios para os pés para assentos de automóveis; cintos 

de segurança para veículos; janelas e painéis de veícu-

los; mecanismos automáticos e mecânicos para abrir e 

fechar janelas de veículos; vidros, vidros para janelas 

de veículos; janelas e pára-brisas com regulação térmi-

ca; manípulos, chaves, guias e manivelas de controlo 

de janelas de veículos; portas para veículos; mecanis-

mos mecânicos e automáticos para portas de veículos; 

painéis de instrumentos para veículos; alarmes de 

segurança para veículos; buzinas para veículos; porta-

-luvas (partes de veículos); capôs de motor (peças de 

veículos); painéis traseiros e coberturas de bagageiras 

(partes de veículos); guarda-lamas; grelhas e cober-

turas de protecção para veículos; redes mosquiteiras 

(acessórios para veículos); protecções para faróis; 

espelhos para veículos; unidades para pisca-piscas e 

suportes para placas de matrícula; cinzeiros (aces-

sórios para veículos); palas contra o sol destinadas a 

veículos; redes, compartimentos, consolas e suportes 

para bagagem (acessórios para veículos); porta-esquis 

(acessór ios para veículos); correntes para a neve 

(acessórios para veículos); instalações para lavagem 

e limpeza de janelas de veículos (limpa pára-brisas); 

tectos de abrir mecânicos e eléctricos para veículos; 

pneumáticos para veículos terrestres; dispositivos de 

reboque e respectivas peças para veículos; plataformas 

laterais e dispositivos (sendo componentes de veículos 

terrestres) para carregar e descarregar veículos com 

tanques, silos e contentores; unidades de transmissão 

para betoneiras transportáveis (veículos); sistemas 

para a elevação de veículos, dispositivos para elevação 

de veículos; discos de arranque (peças de veículos); 

discos de fricção (peças de veículos); tubos flexíveis 

para encher e esvaziar pneus; coberturas para assentos 

de veículos; veículos terrestres eléctricos com células 

de combustível; embraiagens para veículos terrestres; 

uniões para utilização com embraiagens de veículos 

terrestres; reservatórios sendo peças de embraiagens 

de veículos terrestres; revestimentos para volantes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  União Euro-

peia N.º 018322326
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[210]  N.º : N/181536

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

[730]  Requerente : TRATON SE

  Endereço : Dachauer Str. 641, 80995 München, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; produtos de impressão; 

materiais para encadernações; fotografias impressas; 

material de instrução e ensino [com excepção dos apa-

relhos]; artigos de papelaria; matérias plásticas para 

embalagem; clichés de tipografia; invólucros de emba-

lagem em plástico ou cartão; recipientes de embalagem 

em cartão; sacos para embalagem de papel ou plástico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/10/16  União Euro-

peia N.º 018322326

[210]  N.º : N/181831

[220]  Data de pedido : 2021/04/22

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London, 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e de design relacionados com os mesmos; ser-

viços de análises e pesquisas industriais; concepção, 

pesquisa técnica, desenvolvimento e testes de hard-

ware informático, software, instrumentos científicos e 

laboratório todos relacionados à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; testes 

a materiais e exames de aparelhos e de instrumentos 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medição, 

teste, verificação, limpeza, análise, classificação, ins-

pecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo ve-

rificação de pacote e certificação de diamantes incluin-

do diamantes engastados, diamantes pequenos usados 

para embelezar montagens para gemas maiores (me-

lee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

gemológicos, nomeadamente, à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; servi-

ços de gestão de qualidade, nomeadamente, avaliação 

e análise de qualidade, garantia de qualidade e contro-

lo de qualidade no domínio dos diamantes, jóias, pe-

dras preciosas e semipreciosas; serviços de consultoria 

e assessoria técnica em nome de hardware informáti-

co, software, instrumentos científicos e de laboratório 

todos relacionados com à triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181834

[220]  Data de pedido : 2021/04/22

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 20 Carlton House Terrace, London, 

SW1Y 5AN, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e de 

pesquisa e de design relacionados com os mesmos; ser-

viços de análises e pesquisas industriais; concepção, 

pesquisa técnica, desenvolvimento e testes de hard-

ware informático, software, instrumentos científicos e 

laboratório todos relacionados à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; testes 
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a materiais e exames de aparelhos e de instrumentos 

todos relacionados com a triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medição, 

teste, verificação, limpeza, análise, classificação, ins-

pecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo ve-

rificação de pacote e certificação de diamantes incluin-

do diamantes engastados, diamantes pequenos usados 

para embelezar montagens para gemas maiores (me-

lee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; serviços 

gemológicos, nomeadamente, à triagem, classificação, 

identificação, autenticação, observação, pesagem, me-

dição, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas; servi-

ços de gestão de qualidade, nomeadamente, avaliação 

e análise de qualidade, garantia de qualidade e contro-

lo de qualidade no domínio dos diamantes, jóias, pe-

dras preciosas e semipreciosas; serviços de consultoria 

e assessoria técnica em nome de hardware informáti-

co, software, instrumentos científicos e de laboratório 

todos relacionados com à triagem, classificação, iden-

tificação, autenticação, observação, pesagem, medi-

ção, teste, verificação, limpeza, análise, classificação, 

inspecção, avaliação, inscrição, verificação incluindo 

verificação de pacote e certificação de diamantes in-

cluindo diamantes engastados, diamantes pequenos 

usados para embelezar montagens para gemas maiores 

(melee), jóias, pedras preciosas e semipreciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181978

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

[730]  Requerente : OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

  Endereço : Via Industriale, 1/3, 25060 Cellatica 

(BS), Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de aquecimen-

to, de refrigeração, de produção de vapor, de secagem 

e de ventilação; aparelhos e instalações de ar condicio-

nado; aparelhos e instalações de aquecimento ou arre-

fecimento do ar; aparelhos e sistemas de refrigeração 

e de aquecimento da água; aparelhos e instalações de 

ventilação [climatização]; humidificadores; desumidi-

ficadores; instalações de filtragem de ar; purificadores 

de ar; aparelhos de ionização para o tratamento do ar 

e da água; filtros de ar para a climatização; aparelhos 

eléctricos de aquecimento; elementos de aquecimento; 

aquecedores de ar; radiadores [aquecimento]; radia-

dores eléctricos; radiadores de aquecimento central; 

convectores [radiadores]; aparelhos de aquecimento 

para combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos; bombas 

de calor; fogões [aparelhos de aquecimento]; aparelhos 

e instalações para o aquecimento de pavimentos; ins-

talações de aquecimento a água quente; aparelhos de 

aquecimento radiante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/181979

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

[730]  Requerente : OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

  Endereço : Via Industriale, 1/3, 25060 Cellatica 

(BS), Italia

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de aquecimen-

to, de refrigeração, de produção de vapor, de secagem 

e de ventilação; aparelhos e instalações de ar condicio-

nado; aparelhos e instalações de aquecimento ou arre-

fecimento do ar; aparelhos e sistemas de refrigeração 

e de aquecimento da água; aparelhos e instalações de 

ventilação [climatização]; humidificadores; desumidi-

ficadores; instalações de filtragem de ar; purificadores 

de ar; aparelhos de ionização para o tratamento do ar 

e da água; filtros de ar para a climatização; aparelhos 

eléctricos de aquecimento; elementos de aquecimento; 

aquecedores de ar; radiadores [aquecimento]; radia-

dores eléctricos; radiadores de aquecimento central; 

convectores [radiadores]; aparelhos de aquecimento 

para combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos; bombas 

de calor; fogões [aparelhos de aquecimento]; aparelhos 

e instalações para o aquecimento de pavimentos; ins-

talações de aquecimento a água quente; aparelhos de 

aquecimento radiante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182079

[220]  Data de pedido : 2021/04/30
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[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, papelão e produtos feitos com 

esses materiais (não incluídos em outras classes); 

produtos impressos; publicações impressas; materiais 

de escritório e papelaria (não incluídos em outras 

classes); dossiers e pastas de papel e cartão; livros; 

catálogos; revistas; jornais; panfletos; periódicos; car-

tões de felicitações; postais; blocos de notas; canetas; 

instrumentos de escrita; calendários; bases para copos 

e marcadores de mesa de papel e cartão; guardanapos 

em papel; papel e matérias plásticas para embalagem; 

produtos para embalar em papel e plástico; caixas para 

embalagem em cartão; toalhas de papel; fotografias; 

materiais para artistas; porta-passaportes; material 

para encadernação; adesivos para papelaria ou para 

uso doméstico; pincéis de pintura; máquinas de es-

crever e artigos de escritório (excepto mobílias); ma-

terial de instrução e de ensino (excepto maquinaria); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos em 

outras classes); clichés e estereótipos de impressão; 

blocos de impressão; livros de arte; catálogos de expo-

sições de arte; materiais de arte (que não sejam tintas); 

papel de arte; impressões de arte; cavaletes de arte; 

livros de arte gráfica digital; papel para belas artes; 

obras de arte litográficas; reproduções de arte im-

pressas; fotografias de arte; impressões de belas artes; 

reproduções de arte gráfica; impressões de artes grá-

ficas; suportes para montagens fotográficas ou de arte; 

impressões de belas artes gráficas; conjuntos de pin-

tura para artes e ofícios; equipamento de modelagem; 

utensilios e materiais de decoração e arte; montagens 

fotográficas ou artísticas em papel ou cartão; obras de 

arte em papel.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C

[210]  N.º : N/182084

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; serviços de formação; entre-

tenimento; actividades desportivas e culturais; serviços 

de produção de espectáculos; serviços de produção de 

teatro e serviços de venda de bilhetes (entretenimen-

to); serviços de concertos musicais; apresentação de 

espectáculos ao vivo; produção de filmes e programas 

de televisão; organização e realização de actividades 

desportivas e culturais; organização e direcção de con-

ferências e convenções; fornecimento de instalações de 

entretenimento como multiplex, cinema, pista de pati-

nagem no gelo, salas de espectáculos para exposições, 

jogos e diversões mecânicos e electrónicos; patrocínio 

não financeiro de competições desportivas e de entre-

tenimento e de eventos culturais; serviços de galeria 

de arte; todos relacionados com centros comerciais 

e complexos de retalho e de lazer, mas excluindo os 

relacionados com o fornecimento de alojamento tem-

porário, hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou serviços 

de navios de cruzeiro; publicação de livros, revistas e 

produtos de impressão; organização e realização de 

workshops; organização de desfiles de moda para fins 

de entretenimento; produção de filmes; organização 

de concursos; organização de espectáculos; serviços 

de exposições de arte; organização de palestras rela-

cionadas com arte; organização de exposições de arte; 

apresentação de obras de arte visual ou literatura ao 

público com fins culturais ou educativos; aluguer de 

obras de arte; organização de concursos artísticos; 

organização de eventos culturais e artísticos; serviços 

de educação relacionados com as artes; serviços para 

o ensino de arte e da história da arte; realização de 

workshops e seminários sobre apreciação de arte; or-

ganização e preparação de eventos musicais e outros 

eventos culturais e artísticos; apresentação de obras de 

artes visuais e de literatura ao público com fins cultu-

rais ou educativos.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Dourado-pantone 873C

 Cinzento claro-pantone 422C

 Cinzento escuro-pantone cool grey 10C

[210]  N.º : N/182087

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, papelão e produtos feitos com 

esses materiais (não incluídos em outras classes); 

produtos impressos; publicações impressas; materiais 

de escritório e papelaria (não incluídos em outras 

classes); dossiers e pastas de papel e cartão; livros; 

catálogos; revistas; jornais; panfletos; periódicos; car-

tões de felicitações; postais; blocos de notas; canetas; 

instrumentos de escrita; calendários; bases para copos 

e marcadores de mesa de papel e cartão; guardanapos 

em papel; papel e matérias plásticas para embalagem; 

produtos para embalar em papel e plástico; caixas para 

embalagem em cartão; toalhas de papel; fotografias; 

materiais para artistas; porta-passaportes; material 

para encadernação; adesivos para papelaria ou para 

uso doméstico; pincéis de pintura; máquinas de es-

crever e artigos de escritório (excepto mobílias); ma-

terial de instrução e de ensino (excepto maquinaria); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos em 

outras classes); clichés e estereótipos de impressão; 

blocos de impressão; livros de arte; catálogos de expo-

sições de arte; materiais de arte (que não sejam tintas); 

papel de arte; impressões de arte; cavaletes de arte; 

livros de arte gráfica digital; papel para belas artes; 

obras de arte litográficas; reproduções de arte im-

pressas; fotografias de arte; impressões de belas artes; 

reproduções de arte gráfica; impressões de artes grá-

ficas; suportes para montagens fotográficas ou de arte; 

impressões de belas artes gráficas; conjuntos de pin-

tura para artes e ofícios; equipamento de modelagem; 

utensilios e materiais de decoração e arte; montagens 

fotográficas ou artísticas em papel ou cartão; obras de 

arte em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182092

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; serviços de formação; entre-

tenimento; actividades desportivas e culturais; serviços 

de produção de espectáculos; serviços de produção de 

teatro e serviços de venda de bilhetes (entretenimen-

to); serviços de concertos musicais; apresentação de 

espectáculos ao vivo; produção de filmes e programas 

de televisão; organização e realização de actividades 

desportivas e culturais; organização e direcção de con-

ferências e convenções; fornecimento de instalações de 

entretenimento como multiplex, cinema, pista de pati-

nagem no gelo, salas de espectáculos para exposições, 

jogos e diversões mecânicos e electrónicos; patrocínio 

não financeiro de competições desportivas e de entre-

tenimento e de eventos culturais; serviços de galeria 

de arte; todos relacionados com centros comerciais 

e complexos de retalho e de lazer, mas excluindo os 

relacionados com o fornecimento de alojamento tem-

porário, hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou serviços 

de navios de cruzeiro; publicação de livros, revistas e 

produtos de impressão; organização e realização de 

workshops; organização de desfiles de moda para fins 

de entretenimento; produção de filmes; organização 

de concursos; organização de espectáculos; serviços 

de exposições de arte; organização de palestras rela-

cionadas com arte; organização de exposições de arte; 

apresentação de obras de arte visual ou literatura ao 

público com fins culturais ou educativos; aluguer de 

obras de arte; organização de concursos artísticos; 

organização de eventos culturais e artísticos; serviços 

de educação relacionados com as artes; serviços para 

o ensino de arte e da história da arte; realização de 

workshops e seminários sobre apreciação de arte; or-

ganização e preparação de eventos musicais e outros 

eventos culturais e artísticos; apresentação de obras de 

artes visuais e de literatura ao público com fins cultu-

rais ou educativos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182095

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, papelão e produtos feitos com 

esses materiais (não incluídos em outras classes); 

produtos impressos; publicações impressas; materiais 

de escritório e papelaria (não incluídos em outras 

classes); dossiers e pastas de papel e cartão; livros; 

catálogos; revistas; jornais; panfletos; periódicos; car-

tões de felicitações; postais; blocos de notas; canetas; 

instrumentos de escrita; calendários; bases para copos 

e marcadores de mesa de papel e cartão; guardanapos 

em papel; papel e matérias plásticas para embalagem; 

produtos para embalar em papel e plástico; caixas para 

embalagem em cartão; toalhas de papel; fotografias; 

materiais para artistas; porta-passaportes; material 

para encadernação; adesivos para papelaria ou para 

uso doméstico; pincéis de pintura; máquinas de es-

crever e artigos de escritório (excepto mobílias); ma-

terial de instrução e de ensino (excepto maquinaria); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos em 

outras classes); clichés e estereótipos de impressão; 

blocos de impressão; livros de arte; catálogos de expo-

sições de arte; materiais de arte (que não sejam tintas); 

papel de arte; impressões de arte; cavaletes de arte; 

livros de arte gráfica digital; papel para belas artes; 

obras de arte litográficas; reproduções de arte im-

pressas; fotografias de arte; impressões de belas artes; 

reproduções de arte gráfica; impressões de artes grá-

ficas; suportes para montagens fotográficas ou de arte; 

impressões de belas artes gráficas; conjuntos de pin-

tura para artes e ofícios; equipamento de modelagem; 

utensilios e materiais de decoração e arte; montagens 

fotográficas ou artísticas em papel ou cartão; obras de 

arte em papel.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182100

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

[730]  Requerente : Galaxy Entertainment Licensing 

Limited

  Endereço : Offshore Incorporations Centre, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; serviços de formação; entre-

tenimento; actividades desportivas e culturais; serviços 

de produção de espectáculos; serviços de produção de 

teatro e serviços de venda de bilhetes (entretenimen-

to); serviços de concertos musicais; apresentação de 

espectáculos ao vivo; produção de filmes e programas 

de televisão; organização e realização de actividades 

desportivas e culturais; organização e direcção de con-

ferências e convenções; fornecimento de instalações de 

entretenimento como multiplex, cinema, pista de pati-

nagem no gelo, salas de espectáculos para exposições, 

jogos e diversões mecânicos e electrónicos; patrocínio 

não financeiro de competições desportivas e de entre-

tenimento e de eventos culturais; serviços de galeria 

de arte; todos relacionados com centros comerciais 

e complexos de retalho e de lazer, mas excluindo os 

relacionados com o fornecimento de alojamento tem-

porário, hoteleiro ou turístico ou cruzeiros ou serviços 

de navios de cruzeiro; publicação de livros, revistas e 

produtos de impressão; organização e realização de 

workshops; organização de desfiles de moda para fins 

de entretenimento; produção de filmes; organização 

de concursos; organização de espectáculos; serviços 

de exposições de arte; organização de palestras rela-

cionadas com arte; organização de exposições de arte; 

apresentação de obras de arte visual ou literatura ao 

público com fins culturais ou educativos; aluguer de 

obras de arte; organização de concursos artísticos; 

organização de eventos culturais e artísticos; serviços 

de educação relacionados com as artes; serviços para 

o ensino de arte e da história da arte; realização de 

workshops e seminários sobre apreciação de arte; or-

ganização e preparação de eventos musicais e outros 

eventos culturais e artísticos; apresentação de obras de 

artes visuais e de literatura ao público com fins cultu-

rais ou educativos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182122

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

[730]  Requerente : RIMOWA GmbH

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

Cologne, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; T-

-shirts; camisolas [pullovers]; malhas [vestuário]; ca-

misolas desportivas; camisas; collants [meias]; camiso-

las [pullovers]; pólos; bandanas [lenços para pescoço]; 

cachecóis; écharpes [cachecóis]; écharpes; vestuário 

para a chuva; bonés; bonés de basebol; máscaras para 

dormir.

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018335889

[210]  N.º : N/182144

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

[730]  Requerente : GEOPOST

  Endereço : 26 rue Guynemer 92130 Issy-les-Mou-

lineaux France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/08  França

N.º 214719461

[210]  N.º : N/182145

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

[730]  Requerente : GEOPOST

  Endereço : 26 rue Guynemer 92130 Issy-les-Mou-

lineaux France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/01/08  França

N.º 214719461

[210]  N.º : N/182195

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

[730]  Requerente : TOTAL SE

  Endereço : 2, Place Jean Millier - La Défense 6, 

92400 Courbevoie - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos usados na indús-

tria, agricultura, horticultura, silvicultura e aquicul-

tura; adubos e fertilizantes; plásticos não-processados 

em todas as formas; adesivos para uso na indústria; 

produtos petroquímicos e seus derivados; polímeros 

e aditivos químicos para polímeros; resinas artificiais 

e sintéticas não processadas; lamas de perfuração e 

aditivos químicos para lamas de perfuração; solventes 

químicos; lítio; sódio; hidrocarbonos; hidrogênio; de-

rivados de hidrocarbonetos e de gás natural; metano; 

detergentes para uso industrial; produtos desengordu-

rantes para uso em processos de fabricação; prepara-

ções químicas de condensação; dispersantes de produ-

tos de petróleo; produtos químicos para absorção ou 

eliminação de todos os produtos petrolíferos; fluidos 

e agentes de liberação (separadores químicos); pro-

dutos químicos usados para refinamento de petróleo; 

produtos químicos para o tratamento, purificação e 

descontaminação de gases; ureia (fertilizante); produ-

tos derivados de ureia e amônia [produtos químicos]; 

produtos químicos para tratamento de água; aditivos 

quimicos usados na indústria; aditivos químicos para 

combustíveis, lubrificantes, carburantes, betume e 

outros produtos de petróleo; aditivos químicos para 

inseticidas, herbicidas e fungicidas; produtos químicos 

anticongelantes e de degelo; líquido de refrigeração, 

fluidos hidráulicos e fluidos de transmissão; líquidos 

para travões.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/01  França

N.º 214727686

[210]  N.º : N/182197

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

[730]  Requerente : TOTAL SE

  Endereço : 2, Place Jean Millier - La Défense 6, 

92400 Courbevoie - France
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  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para a produ-

ção de energia; geradores de eletricidade e gás (má-

quinas); turbinas eólicas e suas partes; peças de motor; 

filtros de motor; máquinas de refino de petróleo; gera-

dores de energia para veículos; distribuidores de com-

bustível para estações de serviço; robôs industriais; 

aparelho robótico automatizado dedicado a serviços 

de energia, proteção ambiental ou desenvolvimento 

sustentável.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/01  França

N.º 214727686

[210]  N.º : N/182198

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

[730]  Requerente : TOTAL SE

  Endereço : 2, Place Jean Millier - La Défense 6, 

92400 Courbevoie - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

geodésicos, fotográficos, ópticos, de pesagem, de medi-

ção, de sinalização, de inspeção (supervisão) e de ensi-

no; aparelhos e instrumentos para condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, ajuste ou controle de 

eletricidade; condutas de eletricidade e equipamento 

para condução de eletricidade (fios, cabos); coletores 

elétricos; instrumentos de medição de eletricidade; ga-

sômetros (instrumentos de medição); aparelhos e ins-

trumentos para monitorar e medir energia; aparelhos 

de controle e instrumentos de controle para gestão de 

energia; reguladores de energia; células e baterias elé-

tricas; células e baterias de combustível; carregadores 

para baterias e células; aparelhos e instalações solares 

para a produção de eletricidade; células e módulos fo-

tovoltaicos; painéis solares acumuladores para energia 

fotovoltaica; aparelhos de segurança (para prevenção 

de acidentes) e automação para edifícios e residências 

privadas; sistemas de automação residencial; servido-

res para automação residencial; trocadores de frequên-

cia, conversores de tensão; acumuladores elétricos 

e aparelhos para recarregar acumuladores elétricos; 

equipamentos e roupas de proteção e segurança; triân-

gulos de aviso para veículos avariados; óculos e estojos 

para óculos; alto-falantes; equipamento de processa-

mento de dados; software e aplicativos móveis; apare-

lhos de diagnóstico, não para uso médico; aparelhos 

e software para teste e análise de petróleo e produtos 

químicos; cartões eletrônicos e magnéticos; transmis-

sores, cartões e crachás magnéticos que permitem o 

acesso a redes rodoviárias ou de autoestradas; rádios 

para veículos; baterias para veículos; terminais e esta-

ções para recarregar e fornecer energia para baterias e 

veículos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/01  França

N.º 214727686

[210]  N.º : N/182199

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

[730]  Requerente : TOTAL SE

  Endereço : 2, Place Jean Millier - La Défense 6, 

92400 Courbevoie - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de extração de recursos na-

turais; serviços de reabastecimento e abastecimento 

de combustível (para veículos terrestres); estações de 

serviço de veículos (manutenção e abastecimento de 

combustível); manutenção, lavagem e reparação de 

veículos e peças de veículos; serviços de mudança de 

óleo de veículos; assistência em caso de avaria do ve-

ículo (reparo); engraxamento, lubrificação e afinação 

do motor; inflação, reparação e montagem de pneus; 

serviços de construção, manutenção e conservação de 

estradas; comissionamento, manutenção, resolução de 

problemas, reparação de aparelhos e instalações de 

produção de energia, distribuição e armazenamento 

de energias; construção, manutenção e conservação 

de refinarias e estruturas de produção, distribuição e 

armazenamento de petróleo, gás e produtos químicos; 

aluguel de sondas e equipamentos de perfuração; per-

furação de poços; construção, instalação e manutenção 

de dutos, oleodutos e gasodutos; recarga de baterias; 

carregamento de veículos elétricos; instalação, repara-
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ção e manutenção de instalações de fornecimento de 

energia e recarga de baterias e veículos; Instalação de 

equipamento telefônico; instalação, reparação e manu-

tenção de sistemas de automação residencial na área 

de energia.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/01  França

N.º 214727686

[210]  N.º : N/182201

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

[730]  Requerente : TOTAL SE

  Endereço : 2, Place Jean Millier - La Défense 6, 

92400 Courbevoie - France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Produção de todas as formas de ener-

gias; transformação e tratamento de todos os materiais 

para produção de energias; serviços de processamento 

de elementos naturais (sol, água, vento) em energia; 

tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos 

e matéria orgânica; refinador (serviços de refinação); 

serviços de purificação, descontaminação e despo-

luição do ar, da água e do solo; serviços de desconta-

minação, despoluição e saneamento de instalações e 

locais industriais, equipamento e aparelhos na área da 

produção de energia; informações técnicas e assessoria 

para terceiros em matéria de produção de energia; alu-

guel de aparelhos e instalações para geração de ener-

gia sob todas as formas e fornecimento de informações 

relacionadas com os mesmos; aluguel de aparelhos e 

instalações de tratamento químico e fornecimento de 

informações relacionadas com os mesmos; mistura de 

lubrificantes para terceiros.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/02/01  França

N.º 214727686

[210]  N.º : N/182227

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182228

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182229

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182230

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182231

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182232

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

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182233

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182234

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182235

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

tion, New Jersey 08889, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182266

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

[730]  Requerente : 

  Endereç o : 258 4

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182304

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

[730]  Requerente : Scotch & Soda B.V.

  Endereço : Jacobus Spijkerdreef 20, 2132 PZ 

Hoofddorp, The Netherlands
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  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14 - -  

Benelux N.º 1431587

[210]  N.º : N/182306

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

[730]  Requerente : Scotch & Soda B.V.

  Endereço : Jacobus Spijkerdreef 20, 2132 PZ 

Hoofddorp, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14 - -  

Benelux N.º 1431587

[210]  N.º : N/182307

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

[730]  Requerente : Scotch & Soda B.V.

  Endereço : Jacobus Spijkerdreef 20, 2132 PZ 

Hoofddorp, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/14 - -  

Benelux N.º 1431587

[210]  N.º : N/182654

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182655

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182774

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

[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 : Dispositivos semicondutores; chips se-

micondutores; semicondutores; hardware de computa-

dor; módulos de microprocessador; conjuntos de chips, 

circuitos integrados; processadores gráficos; e proces-

sadores acelerados; subsistemas de microprocessador 

constituídos por um ou mais microprocessadores, 

unidades de processamento central (CPUs), núcleos 

de CPU e software para operar os anteriores; subsis-

temas de hardware de computador constituídos por 

subsistemas de microprocessador; programas de jogos 

de computador gravados; programas de jogos de com-

putador descarregáveis; microprocessadores de com-

putador para jogos; computadores portáteis adaptados 

para jogos, computadores pessoais concebidos para 

jogos; hardware de computador de alto desempenho 

com recursos especializados para maior habilidade de 

jogo; circuitos integrados, nomeadamente, circuitos in-

tegrados gráficos, de vídeo e multimédia; conjuntos de 

chips de circuitos integrados; cartões contendo circui-

tos integrados; chips de circuitos integrados; módulos 

de microprocessador; arquitectura de [SOC] (sistemas 

em chip) para utilização com unidades centrais de 

processamento (CPU) e unidades de processamento 

gráfico (GPU), designadamente, arquitectura SOC 

(sistemas em chip) que conecta matriz a matriz, chip 

a chip e tomada a tomada, usada em diferentes micro-

processadores para permitir aumento do desempenho 

informático; redes em chip, designadamente, tecno-

logia que fornece interfaces entre núcleos de CPU e 

GPU de microprocessadores, memória, concentrado-

res e estruturas de dados para permitir comunicações 

com microprocessadores e aumentar o desempenho e 

eficiência da computação; estruturas de comunicação 

com microprocessadores, designadamente, arquitec-

tura (sistemas informáticos) de interligação de comu-

nicação de dados responsável pela recolha de dados, 

e arquitectura (sistemas informáticos) de interligação 

de controlo de comando responsável pela telemetria 

de sensores de dados; estruturas de dados, designada-

mente, hardware e software descarregável e gravado 

que suporta armazenamento, processamento, análise 

e gestão de dados díspares; processadores gráficos; 

processadores gráficos de vídeo; unidade de processa-

mento gráfico (GPU); núcleos de GPU; placas gráficas; 

placas de vídeo; placas de exibição de vídeo; placas de 

captura de vídeo; aceleradores de processadores de 

dados; aceleradores de processadores de vídeo; pla-

cas aceleradoras de multimédia; placa aceleradora de 

computador; aceleradores gráficos; acelerador gráfico 

de vídeo; subsistema de processador gráfico, desig-

nadamente, subsistemas de microprocessadores com-

postos por um ou mais microprocessadores, unidades 

de processamento gráfico (GPUs), núcleos de GPU, e 

software descarregável e gravado para o funcionamen-

to dos anteriores; servidores de computador; servido-

res de rede; estações de trabalho para computadores, 

designadamente, computadores concebidos para apli-

cações técnicas ou científicas avançadas e aplicações 

informáticas de elevado desempenho; dispositivos de 

streaming  de suportes digitais; unidades de estado 

sólido; dispositivos de memória de computador, desig-

nadamente, dispositivos de memória volátil; memórias 

de acesso aleatório dinâmicas (DRAM); controladores 

de memórias de acesso aleatório dinâmicas (DRAM); 

software descarregável e gravado para operação do 

supracitado; software de computador descarregável e 

gravado para gráficos de computador e jogos de vídeo; 

software gráfico descarregável e gravado; software de 

jogos electrónicos descarregáveis para computadores 

portáteis e pessoais; software de jogos electrónicos 

gravados para computadores portáteis e pessoais; soft-

ware descarregável de jogos de computador; software 

de jogos de computador gravados; software descarre-

gável de jogos de vídeo; software descarregável para 

operação de processadores; software descarregável de 

jogos de realidade virtual; software descarregável de 

realidade virtual; software descarregável para sistema-

tização de bases de dados, visualização, manipulação, 

imersão em realidade virtual e integração de informa-

ções; software descarregável de simulação de treino 

em realidade virtual; jogos de vídeo descarregáveis 

interactivos de realidade virtual compostos por hard-

ware para uso com um monitor externo e software; 
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software descarregável para melhoria das capacidades 

audiovisuais de aplicações multimédia, nomeadamente 

para a integração de texto, áudio, gráficos, imagens fi-

xas e imagens em movimento; software de computador 

gravado para melhoria das capacidades audiovisuais 

de aplicações multimédia, nomeadamente, para a in-

tegração de texto, áudio, gráficos, imagens fixas e ima-

gens em movimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/13  Estados Unidos 

da América N.º 90/709,983

[210]  N.º : N/182801

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182802

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/182962

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 633

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182963

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 633

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182964

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 633

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/182965

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 633

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/182980

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

[730]  Requerente : Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : One Merck Drive, Whitehouse Sta-

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

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183000

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/336,622

[210]  N.º : N/183001

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

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

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

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

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

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de la-

zer e robes; vestuário de lazer; vestuário para homem, 

senhora e criança, nomeadamente, suéteres, pulôveres 

com capuz, ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; 

cuecas; calças; parkas; ponchos; pulôveres; robes; ma-

cacões; sandálias e sapatos de praia; sarongues; lenços 

de cabeça ou pescoço; xales; camisas, camisas para 

recém-nascidos, bebés, crianças pequenas e crianças, 

calções; chinelos; blusas; calças de fato de treino; ca-

misetas; tops como vestuário; cobertores vestíveis sob 

a forma de cobertores com mangas; faixas para vestir; 

camisolas com capuz e cardigans com fecho de correr.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/336,622

[210]  N.º : N/183002

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

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

bebé), colchas para camas, cobertores para crianças, 

cobertores para crianças e para bebés, cobertores de 

agasalho para recém-nascidos, mantas.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  Estados Unidos 

da América N.º 90/362,882

[210]  N.º : N/183003

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

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

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

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

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

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

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de la-

zer e robes; vestuário de lazer; vestuário para homem, 

senhora e criança, nomeadamente, suéteres, pulôveres 

com capuz, ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; 

cuecas; calças; parkas; ponchos; pulôveres; robes; ma-

cacões; sandálias e sapatos de praia; sarongues; lenços 

de cabeça ou pescoço; xales; camisas, camisas para 

recém-nascidos, bebés, crianças pequenas e crianças, 

calções; chinelos; blusas; calças de fato de treino; ca-

misetas; tops como vestuário; cobertores vestíveis sob 

a forma de cobertores com mangas; faixas para vestir; 

camisolas com capuz e cardigans com fecho de correr.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/07  Estados Unidos 

da América N.º 90/362,882

[210]  N.º : N/183106

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

[730]  Requerente : Palmerston Limited

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

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Assistência e assessoria em gestão de 

negócios; cobranças (facturação) e serviços de factu-

ração; serviços de fidelização de clientes para fins co-

merciais, promocionais e / ou publicitários; aconselha-

mento e informações sobre serviços ao cliente e gestão 

de produtos; gestão de relacionamento com o cliente; 

serviços de informações de negócios; compilação, 

recepção, e fornecimento de dados informatizados 

de informações comerciais; análise de informações 

de negócios; compilação de estatísticas de negócios 

e informações comerciais; planeamento de negócios; 

todos os serviços atrás referidos relacionados com a 

exploração de redes de telecomunicações; agrupamen-

to, para benefício de terceiros, ao acesso a redes de te-

lecomunicações, equipamentos de telecomunicações, 

instalações e aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações, tempo de acesso a redes de telecomunicações, 

equipamentos de telecomunicações, instalações e apa-

relhos e instrumentos de telecomunicações, serviços 

de telecomunicações, acesso a telecomunicações re-

des, permitindo que os clientes visualizem e adquiram 

convenientemente esses serviços; nenhum dos serviços 

atrás referidos relacionado com informações de negó-

cios, formação empresarial, redes empresariais, cursos 

de desenvolvimento profissional, eventos de desenvol-

vimento profissional e definição de normas para gover-

nação corporativa.

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018465388

[210]  N.º : N/183111

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

[730]  Requerente : Palmerston Limited

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

glas, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Assistência e assessoria em gestão de 

negócios; cobranças (facturação) e serviços de factu-

ração; serviços de fidelização de clientes para fins co-

merciais, promocionais e / ou publicitários; aconselha-

mento e informações sobre serviços ao cliente e gestão 

de produtos; gestão de relacionamento com o cliente; 

serviços de informações de negócios; compilação, 

recepção, e fornecimento de dados informatizados 
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de informações comerciais; análise de informações 

de negócios; compilação de estatísticas de negócios 

e informações comerciais; planeamento de negócios; 

todos os serviços atrás referidos relacionados com a 

exploração de redes de telecomunicações; agrupamen-

to, para benefício de terceiros, ao acesso a redes de te-

lecomunicações, equipamentos de telecomunicações, 

instalações e aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações, tempo de acesso a redes de telecomunicações, 

equipamentos de telecomunicações, instalações e apa-

relhos e instrumentos de telecomunicações, serviços 

de telecomunicações, acesso a telecomunicações re-

des, permitindo que os clientes visualizem e adquiram 

convenientemente esses serviços; nenhum dos serviços 

atrás referidos relacionado com informações de negó-

cios, formação empresarial, redes empresariais, cursos 

de desenvolvimento profissional, eventos de desenvol-

vimento profissional e definição de normas para gover-

nação corporativa.

[540]  Marca : 

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

peia N.º 018465389

[210]  N.º : N/183138

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 332 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183140

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 332 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183144

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

[730]  Requerente :

  Endereço : 316

AL

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183145

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 316

AL

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/183183

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183184

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ] [

]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183185

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183186

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183188

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.
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  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[ ]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183189

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183190

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183191

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183192

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183193

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183194

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183198

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183199

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ] [

]
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[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183200

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183201

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183203

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[ ]

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183204

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183205

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26
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[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183206

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183207

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183208

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183209

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[

]
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183241

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183242

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183296

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

[730]  Requerente : AD TRADEMARK S.R.L.

  Endereço : Via Pasquale Paoli 3, 20143 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas, não in-

cluídos noutras classes; metais preciosos, em bruto ou 

semitrabalhados; ligas de metais preciosos; ouro em 

bruto ou batido; paládio; platina [metal]; ródio; ruté-

nio; fio de prata; prata em bruto ou batida; azeviche, 

em bruto ou semitrabalhado; fio de ouro; amuletos 

[joalharia], bijuteria (strass); artigos de joalharia; 

pulseiras, braceletes, broches (joalharia), distintivos 

(joalharia), alfinetes, brincos, correntes, berloques, 

medalhões, colares, medalhas, pendentes, anéis para 

os dedos, joalharia cloisonné; pedras e gemas precio-

sas; pedras e gemas semipreciosas; diamantes; pérolas 

[joalharia]; emblemas em metais preciosos; lingotes 

em metais preciosos; contas para fazer joalharia; ins-

trumentos horológicos e cronométricos, incluindo 

relógios, relógios despertadores, relógios de mesa ou 

de parede, relógios de bolso e outros instrumentos 

de relojoaria e instrumentos de cronometragem nes-

ta classe; pulseiras e braceletes para relógios; estojos 

para relógios de mesa ou de parede; correntes de reló-

gios; relógios de sol; estatuetas, ornamentos, berloques 

e obras de arte (joalharia) feitas de ou usando metais 

preciosos ou latão ou em plaqué; caixas em metais 

preciosos; moedas; botões de punho, alfinetes de gra-

vata, barras para prender gravatas, molas de gravata, 

alfinetes de lapela, alfinetes para chapéus (joalharia), 

alfinetes de adereço; adereços [joalharia]; ornamentos 

para sapatos [joalharia]; ornamentos em metais pre-

ciosos ou em plaqué; porta-jóias e estojos para jóias; 

estojos para relógios; argolas para chaves (joalharia); 

correntes para chaves; porta-chaves [com objecto de-

corativo]; medalhas, troféus, caixas para comprimidos 

e suportes para relógios, todos feitos ou revestidos com 

metais preciosos; gemas, pérolas e metais preciosos, e 

suas imitações, pedras preciosas naturais ou artificiais 

e pedras semipreciosas naturais ou artificiais; gemas 

naturais ou artificiais; joalharia em ou de pedras artifi-

ciais, cristais e / ou pedras cúbicas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183297

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

[730]  Requerente : AD TRADEMARK S.R.L.

  Endereço : Via Pasquale Paoli 3, 20143 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Peles de animais, couros; trelas em 

couro; porta-moedas; porta-músicas; bastões de ca-

minhada; estojos para cartões [porta-notas]; cartão-

-couro; caixas para chapéus em couro; baús de viagem; 

coleiras para animais; peles curtidas; couro em bruto 

ou semitrabalhado; imitação de couro; chapéus-de-

-chuva; chicotes; alcofas para transportar crianças; 

mochilas; molesquine [imitação de couro]; armações 

para malas de mão; chapéus-de-sol; peles; carteiras; 

malas diplomáticas; sacos casuais; malas de mão; sacos 

de viagem; sacos [invólucros, bolsas] em couro para 

embalagem; pastas para documentos [maletas]; con-

juntos de viagem [artigos de couro]; malas de viagem; 

baús [bagagem]; caixas para artigos de toucador, não 

equipadas; sacos de campismo; sacos de vestuário para 

viagens; estojos para chaves; sacos para desporto; bol-

sas porta-bebés; porta-cartões-de-crédito [carteiras]; 

porta-cartões-de-visita sob a forma de estojos e cartei-

ras para cartões; mochilas escolares japonesas (rand-

sels); etiquetas de bagagem (marroquinaria); etiquetas 

em couro; malas de viagem com rodas; alforjes; roupas 

para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183341

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

[730]  Requerente : Strides Global Consumer Health-

care Limited

  Endereço : Unit 4, Metro Centre, Dwight Road, 

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

no Unido

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicação oral / suplementos dietéti-

cos para o tratamento de inflamação, dor, indigestão, 

gastrointestinal, irregularidades do sono e / ou distúr-

bios do sono; agentes de administração de fármacos 

que constituídos por compostos sob a forma de com-

primidos, cápsulas e líquidos em suspensão oral para 

a administração e entrega oral de medicamentos a 

humanos; preparações farmacêutica na forma de cre-

mes, espumas, géis, loções e unguentos para utilização 

tópica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183345

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

[730]  Requerente : ACER INCORPORATED

  Endereço : 7F.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist., Taipei City 10541, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Pequenos itens de ferragens metálicas, 

fechaduras metálicas, cilindros de fechaduras metáli-

cas, corpos metálicos de fechaduras, mecanismos de 

fechaduras metálicas, parafusos metálicos de fechadu-

ras, fechaduras mecânicas metálicas, fechaduras mag-

néticas metálicas, fechaduras combinadas metálicas, 

fechaduras de cilindro metálicas, fechaduras de mola, 

cadeados metálicos, fechaduras de parafusos girató-

rios metálicos, fechaduras metálicas, fechaduras me-

tálicas para portas, fechaduras metálicas para móveis, 

fechaduras metálicas para armários, fechaduras metá-

licas para sacos e malas de mão, fechaduras metálicas 

para bicicletas, fechaduras metálicas para veículos, fe-

chaduras metálicas para volantes de veículos, fechadu-

ras metálicas para janelas, ferrolhos metálicos, placas 

metálicas para revestimento de fechaduras, dobradiças 

metálicas, trincos metálicos, batentes metálicos de fer-

rolhos, moldes metálicos para chaves, chaves e argolas 

para chaves em metal, correntes metálicas para portas, 

correntes de segurança metálicas, ferragens de portas, 

molas de portas não eléctricas, maçanetas e puxadores 

metálicos; peças e acessórios para todos os produtos 

atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183352

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

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)



N.º 37 — 15-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13539

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; cerveja com baixo teor de 

malte; bebidas não alcoólicas contendo sumos de fru-

tos; bebidas não alcoólicas contendo bactérias do ácido 

láctico (produtos não lácteos); bebidas de frutos com 

bactérias lácticas (não à base de leite); bebidas não al-

coólicas; bebidas não alcoólicas de malte; cerveja sem 

álcool; bebidas gaseificadas não alcoólicas com sabor 

a cerveja; bebidas isotónicas; bebidas energéticas; 

refrigerantes carbonatados; água gaseificada; água mi-

neral; água potável; água com sabor de frutos; bebidas 

de frutos [smoothies]; bebidas com sumo de legumes 

verdes; sumos de legumes verdes em pó para bebidas; 

refrigerantes; bebidas de frutos; sumos de legumes 

[bebidas]; extractos de lúpulo para fazer cerveja; bebi-

das à base de soro de leite; preparações não alcoólicas 

para fazer bebidas; essências para a preparação de be-

bidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183567

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183568

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183569

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183570

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767
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 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183571

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183572

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183573

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183574

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183575

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183576

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

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183588

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

[730]  Requerente : SAVENCIA SA

  Endereço : 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Queijo, natas, manteiga, leite, iogurte, 

lacticínios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183659

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

[730]  Requerente : 

 Sociedade De Desenvolvimento Buyers De Macau Li-

mitada / Macau Buyers Development Company Limi-

ted

  Endereço : 1023

Q R S T X Z

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183667

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

[730]  Requerente : FOOD LABORATORIES INC.

  Endereço : 1F., No. 117, Zhonggong 3rd Rd., Xi-

tun Dist., Taichung City, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutos; bebidas de frutos 

[smoothies]; água gaseificada [água com gás]; sumos de 

legumes; sumos de legumes [bebidas]; sumos conden-

sados de ameixas fumadas; refrigerantes com aroma 

de chá; água potável com vitaminas sem ser para uso 

medicinal; bebidas de aloé vera; bebidas energéticas; 

bebidas à base de aveia com leite sem ser para uso ali-

mentar (sem serem substitutos do leite); bebidas à base 

de soja, sem serem substitutos do leite.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/183702

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

[730]  Requerente : SAN-X KABUSHIKI KAISHA 

(SAN-X CO. LTD.)

  Endereço : 2 chome 4 banchi 2, Kandata-cho, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

18

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183703

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

[730]  Requerente : SAN-X KABUSHIKI KAISHA 

(SAN-X CO. LTD.)

  Endereço : 2 chome 4 banchi 2, Kandata-cho, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183704

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

[730]  Requerente : SAN-X KABUSHIKI KAISHA 

(SAN-X CO. LTD.)

  Endereço : 2 chome 4 banchi 2, Kandata-cho, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

18

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183705

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

[730]  Requerente : SAN-X KABUSHIKI KAISHA 

(SAN-X CO. LTD.)

  Endereço : 2 chome 4 banchi 2, Kandata-cho, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 25

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183706

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

[730]  Requerente : SAN-X KABUSHIKI KAISHA 

(SAN-X CO. LTD.)

  Endereço : 2 chome 4 banchi 2, Kandata-cho, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

/

/
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/

35

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183744

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 45-69

18 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183756

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

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 Avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais e peles com pêlo; baús e malas de viagem; 

carteiras; porta-moedas (bolsas para moedas); porta-

-cartões; pastas para documentos em couro ou imita-

ções de couro; malas diplomáticas e porta-documentos 

em couro e imitações de couro; sacos para vestuário 

para viagens; estojos para chaves em couro ou imita-

ção de couro; sacos, mochilas, malas de mão, malas de 

viagem; estojos para artigos de toilette (vazios); po-

chetes (artigos de couro), conjuntos de viagem (artigos 

de couro), sacos para artigos de toilette e de maqui-

lhagem (vazios); caixas de couro; chapéus-de-chuva; 

bandoleiras [correias] em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183757

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

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 Avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes não eléctricos 

para uso doméstico e para a cozinha (sem serem em 

metais preciosos nem em plaqué); pentes e esponjas; 

escovas; materiais para fazer escovas; baixelas em vi-

dro, porcelana ou faiança; apoios para garfos e para 

facas; caixas para compactos em pó; produtos feitos 

de metais preciosos, nomeadamente, serviços de mesa 

(baixelas), pratos de mesa, caixas para chá, caixas 

para sabão, distribuidores de guardanapos de papel, 

caixas para bombons, esferas de vidro decorativas, 

garrafas, castiçais, tabuleiros [bandejas], serviços de 

café [serviços de mesa], cafeteiras, suportes para vasos 

de flores, decantadores, tampas para manteigueiras, 

redomas para queijo, candelabros, taças para ovos, 

cestos para uso doméstico, jarros, extintores de velas, 

coadores de chá, chávenas, cálices, frascos, canecas 

para cerveja, galheteiros para azeite e vinagre, obras 

de arte feitas de porcelana, cerâmica, faiança, terraco-

ta ou vidro, caixas para artigos de toilette (equipadas), 

peneiras para uso na cozinha, mesas tabuleiro, pratos, 

pimenteiros, paliteiros, porta-guardanapos de mesa, 

recipientes para uso doméstico ou na cozinha, argolas 
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para guardanapos, saladeiras, saleiros, pires, tigelas 

para sopa, açucareiros, canecas, serviços de chá [ser-

viços de mesa], bules, utensílios domésticos e de cozi-

nha, travessas de servir, saca-rolhas, vasos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183832

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

[730]  Requerente : Tving Co., Ltd.

  Endereço : 15F, DMC Digitalcube, 34, Sangam-

san-ro, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183871

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28 1 A B A2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183872

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

28 1 A B A2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183882

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

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-6011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador 

para telemóveis; programas de computador; máquinas 

electrónicas, aparelhos e respectivas peças; gráficos e 

música descarregáveis para telemóveis; gráficos e músi-

ca descarregáveis; revistas electrónicas descarregáveis 

para telemóveis; publicações electrónicas; máquinas e 

aparelhos de telecomunicação.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/14  Japão

N.º 2020-153863
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[210]  N.º : N/183883

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

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-6011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações, sem ser 

para difusão; fornecimento de informações relacio-

nadas com telecomunicações, sem ser para difusão; 

transmissão de informações online, utilizando exibi-

dores montados na cabeça, telemóveis ou computado-

res; transmissão de informações online; transmissão, 

difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens fixas e em 

movimento, texto e dados; transmissão de informações 

através da Internet; serviços de transmissão de vídeo 

através da Internet; streaming de vídeo; serviços de 

telecomunicações prestados através de plataformas e 

portais na Internet e outros meios de comunicação; 

disponibilização de salas de conversação em linha para 

transmissão de mensagens entre utilizadores de com-

putadores; disponibilização de salas de conversação na 

Internet; serviços de radiodifusão; provisão de infor-

mações relativas à difusão; difusão de vídeo através da 

Internet; serviços de agências noticiosas; aluguer de 

telefones, aparelhos de fax e outros equipamentos de 

telecomunicações.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/14  Japão

N.º 2020-153863

[210]  N.º : N/183884

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

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-6011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos online utilizan-

do uma rede de telemóveis; fornecimento de jogos on-

-line; fornecimento de revistas electrónicas utilizando 

uma rede de telemóveis; fornecimento de publicações 

electrónicas; fornecimento de imagens e música online 

não descarregáveis utilizando uma rede de telemóveis; 

fornecimento de imagens e música online não descar-

regáveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2020/12/14  Japão

N.º 2020-153863

[210]  N.º : N/183982

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

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos; estojos adaptados para óculos 

e óculos de sol; armações para óculos e óculos de sol; 

correias para óculos e óculos de sol; publicações elec-

trónicas, descarregáveis; publicações elétricas em for-

mato legível electronicamente; estojos para máquinas 

fotográficas, não adaptados ou moldados para conter 

uma máquina fotográfica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/183986

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

[730]  Requerente : LOVEBONITO HOLDINGS 

PTE. LTD.

  Endereço : 115 Eunos Avenue 3, #02-01 Zhaolim 

Building, Singapore 409839

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Artigos feitos em couro ou imitações 

de couro; sacos, baús, valises, malas de viagem, sacos 

de viagem, sacos de vestuário, mochilas, sacolas, ma-

las de mão, sacos de tiracolo, pastas para documentos, 

pastas, sacolas de compras e sacolas de compras com 

rodas; carteiras porta-moedas, bolsas, carteiras, porta-

-chaves, porta-cartões, porta-passaportes e porta-do-

cumentos em couro ou imitações de couro, pochetes; 

etiquetas de bagagem; estojos para maquilhagem (sem 

conteúdo), estojos para cosméticos (sem conteúdo, sem 

serem em metais precjosos), sacos para cosméticos (sem 
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conteúdo); rolos de joalharia (vazios) (artigos feitos 

em couro); guarda-chuvas, guarda-sóis; vestuário para 

animais de estimação; coleiras e trelas para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184045

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

[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 : Chips semicondutores; dispositivos se-

micondutores; semicondutores; processadores de dados 

acelerados; processadores de vídeo acelerados; unida-

des centrais de processamento (CPU); núcleos de GPU 

(unidades de processamento gráfico); núcleos de GPU 

(unidades de processamento gráfico); aceleradores 

gráficos; placas gráficas; processadores gráficos; placas 

de exibição de vídeo; aceleradores gráficos de vídeo; 

processadores gráficos de vídeo; processadores progra-

máveis de software; microprocessadores; módulos de 

microprocessador; circuitos integrados, nomeadamen-

te circuitos integrados gráficos, de vídeo e multimédia; 

conjuntos de chips de circuitos integrados; chips de 

circuitos integrados; cartões contendo circuitos inte-

grados; conjuntos de chips; conjuntos de chips gráficos 

de computador; hardware de computador; hardware 

para o melhoramento e fornecimento da transferência, 

transmissão, recepção, processamento e digitalização 

em tempo real de informação gráfica de áudio e vídeo; 

subsistemas de hardware de computador constituídos 

por subsistemas de microprocessador; subsistemas 

de microprocessador constituídos por um ou mais 

microprocessadores, unidades centrais de processa-

mento (CPU), núcleos de CPU e software para operar 

os anteriores; subsistemas de processadores gráficos, 

especificamente subsistemas de microprocessadores 

constituídos por um ou mais microprocessadores, uni-

dades de processamento gráfico (GPUs), núcleos de 

GPU e software para operar os anteriores; placas-mãe 

de computador; sistemas de rede-num-chip, especifica-

mente tecnologia que fornece interfaces através de nú-

cleos, memórias, concentradores e estruturas de dados 

de CPU e GPU de microprocessadores para permitir 

comunicações em microprocessadores e aumentar o 

desempenho e a eficiência da computação; estruturas 

de dados, especificamente hardware e software para 

armazenamento, processamento, análise e gestão de 

dados diversos; arquitectura SOC (sistemas em chip); 

arquitectura de [SOC] (sistemas em chip) para utiliza-

ção com unidades centrais de processamento (CPU) 

e unidades de processamento gráfico (GPU), designa-

damente, arquitectura SOC (sistemas em chip) que co-

necta matriz a matriz, chip a chip e tomada a tomada, 

usada em diferentes microprocessadores para permitir 

aumento do desempenho informático; memórias semi-

condutoras; memórias de circuitos integrados; memó-

rias de comunicação de microprocessador; dispositivos 

de memória de computador; hardware de memória de 

computador; unidades de memória semicondutoras; 

memórias de acesso aleatório de vídeo (VRAM); soft-

ware para operação de tudo o atrás referido; software 

gravado de sistemas operacionais de computador; soft-

ware descarregável de sistemas operacionais de com-

putador; software operacional de processador gravado; 

software operacional de processador descarregável; 

software gravado para operação de microprocessado-

res; software descarregável para operação de micro-

processadores; software gravado para sistematização 

de bases de dados, visualização, manipulação, imersão 

em realidade virtual e integração de informações; 

software descarregável para sistematização de bases 

de dados, visualização, manipulação, imersão em re-

alidade virtual e integração de informações; software 

gravado para gráficos e jogos de vídeo; software des-

carregável para gráficos e jogos de vídeo; software grá-

fico gravado; software gráfico descarregável; software 

de jogos de vídeo descarregável; software de realidade 

virtual descarregável; software BIOS [sistema básico 

de entrada e saída] gravado; software BIOS [sistema 

básico de entrada e saída] descarregável; programas de 

computador com sistemas básicos de entrada / saída 

(BIOS) gravados; programas de computador com siste-

mas básicos de entrada / saída (BIOS) descarregáveis; 

software gravado, nomeadamente software que au-

menta as capacidades de processamento e o desempe-

nho da memória de acesso aleatório de vídeo (VRAM) 

da unidade de processamento gráfico (GPU), transfe-

rindo dados directamente entre unidades de proces-

samento de computador (CPUs) e unidades de pro-

cessamento gráfico (GPUs); software de computador 

descarregável, nomeadamente, software que aumenta 

as capacidades de processamento e desempenho da 

unidade de processamento gráfico (GPU) de memória 

de acesso aleatório de vídeo (VRAM), transferindo 
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dados directamente entre unidades de processamento 

de computador (CPUs) e unidades de processamento 

gráfico (GPUs).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2020/12/22  Estados Unidos 

da América N.º 90/404,838

[210]  N.º : N/184050

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678

15C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184052

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 678

15C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184118

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : INA International Ltd.

  Endereço : #110 – 205 Quarry Park Blvd. SE, Cal-

gary, Alberta T2C 3E7, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184119

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : INA International Ltd.

  Endereço : #110 – 205 Quarry Park Blvd. SE, Cal-

gary, Alberta T2C 3E7, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Pranchas de skate ( skateboard 

decks ) sendo equipamentos de lazer, pranchas de 

skate ( skateboards ) e acessórios para pranchas de 

skate (equipamentos de lazer).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184121

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : Babo Botanicals, Inc.

  Endereço : Suite 326 – Harwood Building, 14 

Harwood Court, Scarsdale, 10583 New York, United 

States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos cosméticos de 

protecção solar; óleos para o rosto e para o corpo; 

produtos cosméticos para lavagem do rosto e do corpo; 

cremes para o rosto e para o corpo; loções para o rosto 

e para o corpo; fragrâncias; produtos amaciadores do 

cabelo; produtos para pentear o cabelo; bálsamos cos-

méticos para os lábios; unguentos e loções não medi-

cinais para os eritemas das fraldas; champôs; produtos 

e preparações cosméticas para os cuidados da pele; 

sabões; toalhetes impregnados com loções cosméticas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184125

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : KASK S.P.A.

  Endereço : Via Firenze 5 24060 Chiuduno (BG) 

Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Vestuário de segurança para proteção 

contra lesões; luvas para proteção contra acidentes; 

dispositivos de proteção facial destinadas a capacetes 

de proteção; proteções para a cabeça; capacetes de 

proteção para desporto; capacetes de esqui; capacetes 

de equitação; capacetes de segurança; capacetes de 

ciclismo; viseiras para capacetes; óculos de proteção; 

calçado de protecção contra acidentes; óculos [lunetas]; 

artigos de ótica; óculos [ótica]; óculos de proteção; 

óculos para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184133

[220]  Data de pedido : 2021/06/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 172 11

6 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184179

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

[730]  Requerente : CHLOE, Société par actions sim-

plifiée

  Endereço : 5/7 Avenue Percier, 75008 Par is, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; acessó-

rios para vestuário, nomeadamente, cintos e luvas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184181

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 1 13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184182

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 1 13

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184189

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159-207

21 H-I
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184230

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

[730]  Requerente : 

 CKD Bio Corporation

  Endereço : 8

 8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184231

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

[730]  Requerente : 

 CKD Bio Corporation

  Endereço : 8

 8, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184266

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : OLAM INTERNATIONAL LI-

MITED

  Endereço : 7 Straits Vie, #20-01, Marina One 

East Tower, Singapore 018936

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Frutos de casca rija frescas; frutos de 

casca rija (nozes) não processados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184268

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : OLAM INTERNATIONAL LI-

MITED

  Endereço : 7 Straits Vie, #20-01, Marina One 

East Tower, Singapore 018936

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Frutos de casca rija frescas; frutos de 

casca rija (nozes) não processados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184271

[220]  Data de pedido : 2021/06/24

[730]  Requerente : BetterYou Limited

  Endereço : Unit 24 Shortwood Court, Shortwood 

Business Park, Hoyland, Barnsley, S74 9LH, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184481

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

[730]  Requerente : KAROLIN KUUSIK

  Endereço : Tollu 10-13, 10411, Tallinn, Estonia

  Nacionalidade :  Estónia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184482

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

[730]  Requerente : KAROLIN KUUSIK

  Endereço : Tollu 10-13, 10411, Tallinn, Estonia

  Nacionalidade :  Estónia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184550

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184557

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184564

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184571

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/184661

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

[730]  Requerente : Primaham (Thailand) Co., Ltd.

  Endereço : 392 Mu 7, Tha Tum, Si Maha Phot, 

Prachin Buri, Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

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

preservada; fiambre; salsichas; bacon; misturas alimen-

tares para sopa; alimentos preparados consistindo pri-

meiramente de carne ou carne processada; alimentos 

preparados feitos de vegetais e carne; vegetais proces-

sados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184699

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

[730]  Requerente : KASK S.P.A.

  Endereço : Via Firenze 5 24060 Chiuduno (BG) 

Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Vestuário de segurança para proteção 

contra lesões; luvas para proteção contra acidentes; 

dispositivos de proteção facial destinadas a capacetes 

de proteção; proteções para a cabeça; capacetes de 

proteção para desporto; capacetes de esqui; capacetes 

de equitação; capacetes de segurança; capacetes de 

ciclismo; viseiras para capacetes; óculos de proteção; 

calçado de protecção contra acidentes; óculos [lunetas]; 

artigos de ótica; óculos [ótica]; óculos de proteção; 

óculos para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184717

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184718

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[ ] [ ] [ ]

[ ]

[ ] [

]

[ ]

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/184719

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184720

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos :  [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184722

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[ ]

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184723

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184724

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[ ]

 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184725

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184726

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184727

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184728

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

[730]  Requerente : Digital Entertainment Inc.

  Endereço : RoppongiUniHouse223, 4-3-11, Rop-

pongi, Minato-Ku, Tokyo, 106-0032, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Hazuki Co., Ltd.

  Endereço : 2-22-20-3F Higashinakano, Nakano-

-ku, Tokyo 164-0003, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[

]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184729

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

[730]  Requerente : Cellap Laboratoire S.A.

  Endereço : En Budron A2, 1052 Le Mont-sur-

-Lausanne, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; produtos cosméticos não 

medicinais e preparações de toilette; dentífricos não 

medicinais; produtos de perfumaria, óleos essenciais; 

cremes cosméticos para cuidados da pele; loções e 

cremes cosméticos para cuidados do rosto e do corpo; 

tinturas para o cabelo; champôs; preparações para 

o duche e banho; óleos, cremes e géis para o duche; 

preparações cosméticas para o bronzeamento da pele; 

produtos e cremes após o sol (cosméticos); sabonetes; 

desodorizantes corporais; preparações cosméticas para 

o emagrecimento; produtos de maquilhagem; produtos 

desmaquilhantes; depilatórios.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/03/16  Su íça

N.º 04097/2021

[210]  N.º : N/184754

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

[730]  Requerente : JLWH PTE. LTD.

  Endereço : 3 Ang Mo Kio Street 62, #02-05B, 

Link@Amk, Singapore 569139

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; óleos essenciais; cremes 

cosméticos; preparações cosméticas para o banho; 

preparações cosméticas para pestanas; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele; preparações cos-

méticas para fins de emagrecimento; cosméticos; más-

caras de beleza; preparações cosméticas de protecção 

solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184755

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

[730]  Requerente : JLWH PTE. LTD.

  Endereço : 3 Ang Mo Kio Street 62, #02-05B, 

Link@Amk, Singapore 569139

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Desinfectantes; fungicidas; herbicidas; 

suplementos dietéticos de açaí em pó; suplementos 

dietéticos de albumina; suplementos dietéticos de 

alginato; suplementos dietéticos de caseína; suplemen-

tos dietéticos com efeitos cosméticos; suplementos 

dietéticos enzimáticos; suplementos dietéticos de gli-

cose; suplementos dietéticos de lecitina; suplementos 

dietéticos de linhaça; suplementos dietéticos de pólen; 

suplementos dietéticos de própolis; suplementos die-

téticos de proteína; suplementos dietéticos de geleia 

real; suplementos dietéticos de gérmen de trigo; suple-

mentos dietéticos de levedura; preparações vitamíni-

cas; produtos farmacêuticos para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184756

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

[730]  Requerente : JLWH PTE. LTD.

  Endereço : 3 Ang Mo Kio Street 62, #02-05B, 

Link@Amk, Singapore 569139
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  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Malhetes [encadernação]; material 

para encadernação; aparelhos e máquinas para enca-

dernação [equipamento de escritório]; panos para en-

cadernação; cordões para encadernação; tecidos para 

encadernação; fotografias; pincéis de pintura; pincéis 

para pintores; pincéis de escrita; cartazes; revistas [pe-

riódicos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184757

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

[730]  Requerente : JLWH PTE. LTD.

  Endereço : 3 Ang Mo Kio Street 62, #02-05B, 

Link@Amk, Singapore 569139

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite de amêndoa; ninhos de pássaros 

comestíveis; frutos secos de casca rija com aromas; 

frutos em conserva; aperitivos à base de frutos; frutos 

congelados; frutos em lata; leite; produtos lácteos; leite 

de aveia; azeite para uso alimentar; passas de uva; óleo 

de colza para uso alimentar; leite de arroz; sementes, 

preparadas; óleo de gergelim para uso alimentar; óleo 

de girassol para uso alimentar; iogurte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184758

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

[730]  Requerente : JLWH PTE. LTD.

  Endereço : 3 Ang Mo Kio Street 62, #02-05B, 

Link@Amk, Singapore 569139

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café artificial; bebidas à base de ca-

momila; chicória [substituto do café]; bebidas de cho-

colate com leite; bebidas à base de chocolate; bebidas 

de cacau com leite; bebidas à base de cacau; aromas 

de café; café; bebidas de café com leite; bebidas à base 

de café; flores ou folhas para usar como sucedâneos do 

chá; chá; bebidas à base de chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184759

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

[730]  Requerente : JLWH PTE. LTD.

  Endereço : 3 Ang Mo Kio Street 62, #02-05B, 

Link@Amk, Singapore 569139

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sumos de frutos; extractos de frutos 

não alcoólicos; bebidas não alcoólicas à base de sumos 

de frutos; bebidas para desporto enriquecidas com 

proteínas; bebidas à base de arroz, sem ser sucedâneos 

do leite; bebidas à base de soja, sem ser sucedâneos do 

leite; sumos de tomate [bebidas]; sumos de legumes 

[bebidas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184760

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

[730]  Requerente : JLWH PTE. LTD.

  Endereço : 3 Ang Mo Kio Street 62, #02-05B, 

Link@Amk, Singapore 569139

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Assistência na gestão de negócios; con-

sultoria em gestão e organização de negócios; publi-

cidade; publicidade em linha numa rede informática; 

publicidade na televisão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184785

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

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France
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  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184786

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

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184787

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

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184788

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

[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/184789

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

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184790

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

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184791

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

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184792

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

[730]  Requerente : AMI PARIS

  Endereço : 3 Cour Bérard, 75004 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184992

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/184993

[220]  Data de pedido : 2021/07/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185059

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185071

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : bebidas à base de frutas; bebidas não 

alcoólicas; bebidas desportivas; bebidas à base de ve-

getais e bebidas à base de frutas; bebidas de ginseng 

vermelho; águas minerais e gasosas; xaropes e outras 

preparações para fazer bebidas; xaropes aromatizantes 

para fazer bebidas à base de chá; cerveja; extratos de 

malte para fazer licores.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/23  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0084783

[210]  N.º : N/185072

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Aromas para bolos [óleos essenciais]; 

aromas alimentares, sendo óleos essenciais; aromas 

alimentares [óleos essenciais]; aromas para bebidas 

[óleos essenciais].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/23  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0084780

[210]  N.º : N/185073

[220]  Data de pedido : 2021/07/12

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, República da Coreia

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Pólen preparado como alimento; vege-

tais congelados; vegetais processados; acompanhamen-

tos preparados constituídos principalmente em carne, 

peixe, aves ou vegetais; sopas; concentrados de vege-

tais para uso culinário; carne enlatada, peixe enlatado, 

legumes enlatados e frutas enlatadas; alimentos pre-

parados com coalhada de feijão (tofu); feijões proces-

sados, nomeadamente, alimentos (excluindo coalhada 

de feijão e alimentos à base de coalhada de feijão); 

frutas congeladas; croquetes - bolinhos salgados; car-

ne, aves e caça; ovos processados; produtos de carne 

processados; laticínios processados; óleos e gorduras 

processadas (para alimentos); produtos alimentares à 

base de vermes; peixe; produtos processados de algas 

marinhas; alimentos à base de peixe; lecitina para fins 

culinários.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/23  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0084781

[210]  N.º : N/185082

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

[730]  Requerente : Space Exploration Technologies 

Corp.

  Endereço : 1 Rocket Road, Hawthorne, Califor-

nia 90250, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Satélites para uso científico e comer-

cial; equipamento para recepção, processamento e 

transmissão de voz, vídeo, dados e informação via te-

lecomunicações e sinais sem fios, satélites, e computa-

dores nomeadamente, receptores, módulos receptores, 

moduladores, transmissores, multiplexadores, caixas 

descodificadoras, processadores de dados, circuitos 

integrados; hardware e software de operação de com-

putador para utilização nos items supra mencionados, 

terminais de satélite e estações terrestres de satélite.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185131

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

[730]  Requerente : NH N JAPAN K ABUSHIKI 

K A ISH A (A L SO T R A DI NG AS N H N JA PA N 

Corp.)

  Endereço : 1-23-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 

105-6322, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de instrução; organização de 

exposições com fins culturais ou educativos; informa-

ções de entretenimento; publicação de livros; publica-

ção em linha de livros e periódicos electrónicos não 

descarregáveis; fornecimento de publicações electró-

nicas em linha, não descarregáveis; entretenimento de 

televisão; gravação de vídeo; fornecimento de vídeos 

em linha não descarregáveis; serviços de jogos forneci-

dos em linha não descarregáveis a partir de uma rede 

informática ou rede telefónica móvel; serviços de jogos 

em linha; fornecimento de informações em linha no 

domínio do entretenimento com jogos de computador 

ou para dispositivos móveis.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e preta tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185184

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : Viña Almaviva S.A.

  Endereço : Av. Santa Rosa #821, Paradero 45, 

Puente Alto, Santiago Chile

  Nacionalidade :  Chilena

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos.

[540]  Marca : 

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

vermelha escura ( Burgundy ) tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/185217

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/03  Hong Kong, 

China N.º 305550831

[210]  N.º : N/185218

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/03  Hong Kong, 

China N.º 305550831

[210]  N.º : N/185219

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

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

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/03  Hong Kong, 

China N.º 305550831

[210]  N.º : N/185229

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : TRIBALLAT NOYAL

  Endereço : 2 rue Julien Neveu, 35530 Noyal-Sur-

-Vilaine, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite albuminoso; tofu; leite de soja 

(substituto de leite); grãos de soja, em conserva, para a 

alimentação; saladas de vegetais; iogurte; nata (láctea); 

sumos de legumes para culinária; leite de amendoim 

(bebida não alcoólica).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185230

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : TRIBALLAT NOYAL

  Endereço : 2 rue Julien Neveu, 35530 Noyal-Sur-

-Vilaine, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas de frutos [smoothies]; sumos 

de vegetais [bebidas]; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas sem álcool; preparações para fazer bebidas 

(ingredientes para fazer bebibas); sorvetes [bebidas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185231

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : TRIBALLAT NOYAL
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  Endereço : 2 rue Julien Neveu, 35530 Noyal-Sur-

-Vilaine, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite albuminoso; tofu; leite de soja 

(substituto de leite); grãos de soja, em conserva, para a 

alimentação; saladas de vegetais; iogurte; nata (láctea); 

sumos de legumes para culinária; leite de amendoim 

(bebida não alcoólica).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185232

[220]  Data de pedido : 2021/07/14

[730]  Requerente : TRIBALLAT NOYAL

  Endereço : 2 rue Julien Neveu, 35530 Noyal-Sur-

-Vilaine, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas de frutos [smoothies]; sumos 

de vegetais [bebidas]; bebidas de frutas, não alcoólicas; 

bebidas sem álcool; preparações para fazer bebidas 

(ingredientes para fazer bebibas); sorvetes [bebidas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185272

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185274

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185275

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185276

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185277

[220]  Data de pedido : 2021/07/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185293

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 CHEN XIANGHAO

  Endereço : 17 1 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185294

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 SOCIEDADE DE RESTAURANTES SUCCESS, 

LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, N.º 1023, Edificio Nam Fong, 2.º 

Andar P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

 A figura e uma flor dourada com o fundo redondo 

preto, e existem EDO JAPANESE RESTAURANT 

caracteres chineses e ingles preto no lado direito da 

figura.

[210]  N.º : N/185295

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 SOCIEDADE DE RESTAURANTES SUCCESS, 

LIMITADA

  Endereço : 1023 2

P-V

 Avenida da Amizade, N.º 1023, Edificio Nam Fong, 2.º 

Andar P-V, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185296

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

carne; frutas e vegetais conservados, congelados, secos 

e cozidos; geleias, compotas, doces de frutos; ovos; lei-

te, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; 

gorduras comestíveis; batatas fritas com baixo teor de 

gordura; leite em pó para fins nutricionais [que não 

para bebés]; sobremesas com teor calórico reduzido; 

refeições preparadas contendo frango para utilização 

como auxiliar numa dieta controlada de calorias; ni-

nho de pássaros comestíveis com extractos vegetais 

(não medicinais); ninhos de pássaros comestíveis; ali-

mentos à base de peixe; legumes fritos e batatas fritas; 

legumes secos; snacks à base de fruta; frutos oleagi-

nosos preparados; frutos oleaginosos aromatizados; 

frutos oleaginosos açucarados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185297

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz, 

massas e macarrão; tapioca e sagu; farinha e prepa-

rações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 

chocolate; gelado, sorvetes e outros gelados comes-

tíveis; açúcar, mel, melaço; fermento, fermento em 

pó; sal, condimentos, especiarias, ervas conservadas; 

vinagre, molhos e outros condimentos; gelo (água 

congelada); café; misturas de café; bebidas à base de 

café; bebidas feitas de café; bebidas de café com leite; 

cápsulas de café, recheadas; aromatizantes de café; 

café artificial; chicória [sucedâneo de café]; barras de 

cereais com alto teor de proteínas; sobremesas com 

teor reduzido de calorias (confeitaria); chá adelgaçan-

te, não para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185298

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; 

xaropes e outras preparações não alcoólicas para fa-

zer bebidas; bebidas não alcoólicas aromatizadas com 

café; bebidas não alcoólicas para emagrecimento (não 

para uso médico); água mineral e gaseificada e outras 

bebidas não alcoólicas para fins dietéticos e de ema-

grecimento [não para uso médico]; sumos de fruta não 

alcoólicos para utilização como auxiliares de emagre-

cimento; bebidas de fruta e sumos de fruta contendo 

vitaminas, minerais ou ervas; preparações para fazer 

bebidas não alcoólicas fortificadas com vitaminas e/ 

/ou minerais; bebidas energéticas; água com gás; sumos 

de vegetais; refrigerantes; essências para fazer bebidas 

não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185299

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de empresas; funções de escritório; de-

monstração de bens e serviços para fins publicitários e 

promocionais; serviços de retalho e serviços de loja de 

retalho em linha para carne, peixe, aves e caça, extrac-

tos de carne, conservas, congelados, frutas e vegetais 

secos e cozinhados, geleias, compotas, doces de frutos, 

ovos, leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos 

lácteos, gorduras comestíveis, batatas fritas com baixo 

teor de gordura, leite em pó para fins nutricionais [que 

não para bebés], sobremesas com teor calórico reduzi-

do, refeições preparadas contendo frango para utiliza-

ção como auxiliar numa dieta controlada por calorias, 

ninhos de pássaros comestíveis com extractos de plan-

tas (não medicinais), ninhos de pássaros comestíveis, 

alimentos à base de peixe, legumes fritos e batatas 

fritas, legumes, alimentos secos à base de fruta, nozes, 

nozes preparadas, nozes aromatizadas, nozes cristali-

zadas, café, chá, cacau e café artificial, arroz, massas e 

macarrão, tapioca e sagu, farinha e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, chocolate, 

gelado, sorvetes e outros gelados comestíveis, açúcar, 

mel, melaço, fermento, fermento em pó, sal, condimen-

tos, especiarias, ervas conservadas, vinagre, molhos 

e outros condimentos, gelo (água congelada), café, 

misturas de café, bebidas à base de café, bebidas feitas 

de café, bebidas de café com leite, cápsulas de café, re-

cheadas, aromatizantes de café, café artificial, chicória 

[sucedâneo de café], barras de cereais com alto teor de 

proteínas, sobremesas com baixo teor calórico (confei-

taria), chá de emagrecimento, não para fins medicinais, 

cervejas, bebidas não alcoólicas, águas minerais e ga-

seificadas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e 

outras preparações não alcoólicas para fazer bebidas, 

bebidas não alcoólicas aromatizadas com café, bebidas 

não alcoólicas para fins de emagrecimento (não para 

uso médico), água mineral e água com gás e outras be-

bidas não alcoólicas para fins dietéticos e de emagre-

cimento [não para uso médico], sumos de fruta não al-

coólicos para uso como auxiliares de emagrecimento, 

bebidas de fruta e sumos de fruta contendo vitaminas, 

minerais ou ervas, preparações para fazer bebidas não 

alcoólicas fortificadas com vitaminas e/ou minerais, 

bebidas energéticas, água com gás, sumos de vegetais, 

refrigerantes, essências não alcoólicas para fazer be-

bidas; venda por grosso e distribuição de carne, peixe, 

aves e caça, extractos de carne, conservas, congelados, 

frutas e legumes secos e cozidos, geleias, compotas, 

doces de frutos, ovos, leite, queijo, manteiga, iogurte e 

outros produtos lácteos, gorduras comestíveis, batatas 

fritas com baixo teor de gordura, leite em pó para fins 

nutricionais [que não para bebés], sobremesas com 

teor calórico reduzido, refeições preparadas contendo 

frango para utilização como auxiliar numa dieta con-

trolada por calorias, ninhos de pássaros comestíveis 

com extractos de plantas (não medicinais), ninhos de 

pássaros comestíveis, alimentos à base de peixe, legu-

mes fritos e batatas fritas, legumes, alimentos secos 

à base de fruta, nozes, nozes preparadas, nozes aro-

matizadas, nozes cristalizadas, café, chá, cacau e café 

artificial, arroz, massas e macarrão, tapioca e sagu, 

farinha e preparações feitas de cereais, pão, pastela-

ria e confeitaria, chocolate, gelado, sorvetes e outros 

gelados comestíveis, açúcar, mel, melaço, fermento, 

fermento em pó, sal, condimentos, especiarias, ervas 

conservadas, vinagre, molhos e outros condimentos, 

gelo (água congelada), café, misturas de café, bebidas 

à base de café, bebidas feitas de café, bebidas de café 

com leite, cápsulas de café, recheadas, aromatizantes 

de café, café artificial, chicória [sucedâneo de café], 

barras de cereais com alto teor de proteínas, sobre-

mesas com teor reduzido de calorias (confeitaria), chá 

de emagrecimento, não para fins medicinais, cervejas, 

bebidas não alcoólicas, águas minerais e gaseificadas, 

bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras 

preparações não alcoólicas para fazer bebidas, bebidas 

não alcoólicas aromatizadas com café, bebidas não 

alcoólicas para emagrecimento (não para uso médico), 

água mineral e gasosa e outras bebidas não alcoólicas 

para fins dietéticos e de emagrecimento [não para uso 

médico], sumos de fruta não alcoólicos para uso como 

auxiliares de emagrecimento, bebidas de fruta e sumos 

de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas, pre-

parações para fazer bebidas não alcoólicas fortificadas 

com vitaminas e/ou minerais, bebidas energéticas, 

água com gás, sumos de vegetais, refrigerantes, essên-

cias não alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185300

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

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

carne; frutas e vegetais conservados, congelados, secos 

e cozidos; geleias, compotas, doces de frutos; ovos; lei-

te, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; 

gorduras comestíveis; batatas fritas com baixo teor de 

gordura; leite em pó para fins nutricionais [que não 

para bebés]; sobremesas com teor calórico reduzido; 

refeições preparadas contendo frango para utilização 

como auxiliar numa dieta controlada de calorias; ni-

nho de pássaros comestíveis com extractos vegetais 

(não medicinais); ninhos de pássaros comestíveis; ali-

mentos à base de peixe; legumes fritos e batatas fritas; 

legumes secos; snacks à base de fruta; frutos oleagi-

nosos preparados; frutos oleaginosos aromatizados; 

frutos oleaginosos açucarados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185301

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e café artificial; arroz, 

massas e macarrão; tapioca e sagu; farinha e prepa-

rações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 

chocolate; gelado, sorvetes e outros gelados comes-

tíveis; açúcar, mel, melaço; fermento, fermento em 

pó; sal, condimentos, especiarias, ervas conservadas; 

vinagre, molhos e outros condimentos; gelo (água 

congelada); café; misturas de café; bebidas à base de 

café; bebidas feitas de café; bebidas de café com leite; 

cápsulas de café, recheadas; aromatizantes de café; 

café artificial; chicória [sucedâneo de café]; barras de 

cereais com alto teor de proteínas; sobremesas com 

teor reduzido de calorias (confeitaria); chá adelgaçan-

te, não para fins medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185302

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas; bebidas não alcoólicas; águas 

minerais e gasosas; bebidas de fruta e sumos de fruta; 

xaropes e outras preparações não alcoólicas para fa-

zer bebidas; bebidas não alcoólicas aromatizadas com 

café; bebidas não alcoólicas para emagrecimento (não 

para uso médico); água mineral e gaseificada e outras 

bebidas não alcoólicas para fins dietéticos e de ema-

grecimento [não para uso médico]; sumos de fruta não 

alcoólicos para utilização como auxiliares de emagre-

cimento; bebidas de fruta e sumos de fruta contendo 

vitaminas, minerais ou ervas; preparações para fazer 

bebidas não alcoólicas fortificadas com vitaminas e/

ou minerais; bebidas energéticas; água com gás; sumos 

de vegetais; refrigerantes; essências para fazer bebidas 

não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185303

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Star Plus Development Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British 

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de empresas; funções de escritório; de-

monstração de bens e serviços para fins publicitários e 
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promocionais; serviços de retalho e serviços de loja de 

retalho em linha para carne, peixe, aves e caça, extrac-

tos de carne, conservas, congelados, frutas e vegetais 

secos e cozinhados, geleias, compotas, doces de frutos, 

ovos, leite, queijo, manteiga, iogurte e outros produtos 

lácteos, gorduras comestíveis, batatas fritas com baixo 

teor de gordura, leite em pó para fins nutricionais [que 

não para bebés], sobremesas com teor calórico reduzi-

do, refeições preparadas contendo frango para utiliza-

ção como auxiliar numa dieta controlada por calorias, 

ninhos de pássaros comestíveis com extractos de plan-

tas (não medicinais), ninhos de pássaros comestíveis, 

alimentos à base de peixe, legumes fritos e batatas 

fritas, legumes, alimentos secos à base de fruta, nozes, 

nozes preparadas, nozes aromatizadas, nozes cristali-

zadas, café, chá, cacau e café artificial, arroz, massas e 

macarrão, tapioca e sagu, farinha e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, chocolate, 

gelado, sorvetes e outros gelados comestíveis, açúcar, 

mel, melaço, fermento, fermento em pó, sal, condimen-

tos, especiarias, ervas conservadas, vinagre, molhos 

e outros condimentos, gelo (água congelada), café, 

misturas de café, bebidas à base de café, bebidas feitas 

de café, bebidas de café com leite, cápsulas de café, re-

cheadas, aromatizantes de café, café artificial, chicória 

[sucedâneo de café], barras de cereais com alto teor de 

proteínas, sobremesas com baixo teor calórico (confei-

taria), chá de emagrecimento, não para fins medicinais, 

cervejas, bebidas não alcoólicas, águas minerais e ga-

seificadas, bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e 

outras preparações não alcoólicas para fazer bebidas, 

bebidas não alcoólicas aromatizadas com café, bebidas 

não alcoólicas para fins de emagrecimento (não para 

uso médico), água mineral e água com gás e outras be-

bidas não alcoólicas para fins dietéticos e de emagre-

cimento [não para uso médico], sumos de fruta não al-

coólicos para uso como auxiliares de emagrecimento, 

bebidas de fruta e sumos de fruta contendo vitaminas, 

minerais ou ervas, preparações para fazer bebidas não 

alcoólicas fortificadas com vitaminas e/ou minerais, 

bebidas energéticas, água com gás, sumos de vegetais, 

refrigerantes, essências não alcoólicas para fazer be-

bidas; venda por grosso e distribuição de carne, peixe, 

aves e caça, extractos de carne, conservas, congelados, 

frutas e legumes secos e cozidos, geleias, compotas, 

doces de frutos, ovos, leite, queijo, manteiga, iogurte e 

outros produtos lácteos, gorduras comestíveis, batatas 

fritas com baixo teor de gordura, leite em pó para fins 

nutricionais [que não para bebés], sobremesas com 

teor calórico reduzido, refeições preparadas contendo 

frango para utilização como auxiliar numa dieta con-

trolada por calorias, ninhos de pássaros comestíveis 

com extractos de plantas (não medicinais), ninhos de 

pássaros comestíveis, alimentos à base de peixe, legu-

mes fritos e batatas fritas, legumes, alimentos secos 

à base de fruta, nozes, nozes preparadas, nozes aro-

matizadas, nozes cristalizadas, café, chá, cacau e café 

artificial, arroz, massas e macarrão, tapioca e sagu, 

farinha e preparações feitas de cereais, pão, pastela-

ria e confeitaria, chocolate, gelado, sorvetes e outros 

gelados comestíveis, açúcar, mel, melaço, fermento, 

fermento em pó, sal, condimentos, especiarias, ervas 

conservadas, vinagre, molhos e outros condimentos, 

gelo (água congelada), café, misturas de café, bebidas 

à base de café, bebidas feitas de café, bebidas de café 

com leite, cápsulas de café, recheadas, aromatizantes 

de café, café artificial, chicória [sucedâneo de café], 

barras de cereais com alto teor de proteínas, sobre-

mesas com teor reduzido de calorias (confeitaria), chá 

de emagrecimento, não para fins medicinais, cervejas, 

bebidas não alcoólicas, águas minerais e gaseificadas, 

bebidas de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras 

preparações não alcoólicas para fazer bebidas, bebidas 

não alcoólicas aromatizadas com café, bebidas não 

alcoólicas para emagrecimento (não para uso médico), 

água mineral e gasosa e outras bebidas não alcoólicas 

para fins dietéticos e de emagrecimento [não para uso 

médico], sumos de fruta não alcoólicos para uso como 

auxiliares de emagrecimento, bebidas de fruta e sumos 

de fruta contendo vitaminas, minerais ou ervas, pre-

parações para fazer bebidas não alcoólicas fortificadas 

com vitaminas e/ou minerais, bebidas energéticas, 

água com gás, sumos de vegetais, refrigerantes, essên-

cias não alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185306

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : H. Lundbeck A/S

  Endereço : Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos e preparações 

e substâncias médicas; vacinas; preparações e substân-

cias farmacêuticas para a prevenção e tratamento de 
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perturbações e doenças do sistema nervoso central, 

geradas por ou que actuam sobre o sistema nervoso 

central; preparações e substâncias farmacêuticas que 

actuam sobre o sistema nervoso central; estimulantes 

do sistema nervoso central; preparações e substân-

cias farmacêuticas para a prevenção e tratamento de 

perturbações e doenças psiquiátricas e neurológicas; 

preparações, substâncias, reagentes e agentes para fins 

diagnósticos e médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourado 

(Pantone 8382 C) tal como representado na figura.

[300]  Prioridade : 2021/01/26  Dinamarca

N.º VA 2021 00189

[210]  N.º : N/185307

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[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/185308

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185309

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185310

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[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/185311

[220]  Data de pedido : 2021/07/16
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185332

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

  Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

caras de protecção facial; máscaras de protecção para 

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

ção); máscaras para protecção.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185333

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : Lenzing Aktiengesellschaft

  Endereço : Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Máscaras de protecção para o rosto 

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

tra infecções virais; máscaras higiénicas para fins de 

isolamento de vírus; máscaras de protecção facial para 

uso médico; máscaras de protecção para a boca para 

uso médico; máscaras de protecção para o nariz para 

uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185335

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14 1 B C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185336

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

50 709

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185337

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185338

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185339

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185340

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185341

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185342

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185343

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185344

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185345

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185346

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185347

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185348

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185349

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185350

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 APARTMENT NO E ON 2/F BLK E, GRENVILLE 

HSE NO 1-3 MAGAZINE GAP RD, HONG KONG

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185351

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185352

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 APARTMENT NO E ON 2/F BLK E, GRENVILLE 

HSE NO 1-3 MAGAZINE GAP RD, HONG KONG

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185353

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185354

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185355

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED
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  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185356

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185357

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185358

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 APARTMENT NO E ON 2/F BLK E, GRENVILLE 

HSE NO 1-3 MAGAZINE GAP RD, 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/185359

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185360

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 QUANTUM LIVING HUB COMPANY LIMITED

  Endereço : 1 2 E

 Apartment No E On 2/F Blk E, Grenville Hse No 1-3 

Magazine Gap Rd, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185361

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : RAUTUREAU APPLE SHOES

  Endereço : 2, rue des Boutons d’or, 85130 La 

Gaubretiere, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185362

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : RAUTUREAU APPLE SHOES

  Endereço : 2, rue des Boutons d’or, 85130 La 

Gaubretiere, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185363

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185364

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 76
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185366

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185367

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185368

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185369

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185370

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185371

[220]  Data de pedido : 2021/07/16
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185372

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185373

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185374

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185375

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185376

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185377

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

21

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185378

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 Da Z Group Co. Limited

  Endereço : 158 3

 3/F KT One, 158 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kl, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185379

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 Da Z Group Co. Limited

  Endereço : 158 3

 3/F KT One, 158 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kl, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185380

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 Da Z Group Co. Limited

  Endereço : 158 3

 3/F KT One, 158 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kl, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185381

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

 Da Z Group Co. Limited

  Endereço : 158 3

 3/F KT One, 158 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kl, 

Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185382

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185383

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185386

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185387

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : PA N DA, SOCIEDA DE DE 

GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LIMITADA

  Endereço : 90

9

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185388

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185389

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185390

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185391

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185392

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185393

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185394

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185395

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185396

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 

proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185397

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; to-

alhitas de limpeza; preparações cosméticas para o 

branqueamento da pele; preparações cosméticas para 

a limpeza da pele; preparações cosméticas adelgaçan-

tes; preparações cosméticas para bronzear e para a 
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proteção solar; produtos para a depilação; preparações 

cosméticas biológicas para melhorar o desenvolvimen-

to de células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185398

[220]  Data de pedido : 2021/07/16

[730]  Requerente : NAOS

  Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

Aix en Provence, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos; substâncias 

dietéticas para uso medicinal; suplementos alimenta-

res e nutricionais para seres humanos; produtos higi-

énicos para a medicina; produtos farmacêuticos der-

matológicos; preparações farmacêuticas bioecológicas 

que promovem o desenvolvimento das células da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185404

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

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos, óculos de sol, óculos de pro-

tecção para desporto; armações para óculos, estojos 

para óculos; estojos, sacos, sacolas e capas de protec-

ção adaptados para computadores, tablets, telefones 

móveis e leitores de MP3; estojos adaptados para tele-

fones, capas rígidas adaptadas para telefones; corren-

tes para óculos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185405

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

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias, artigos de joalharia; pedras 

preciosas e semipreciosas; pérolas; metais preciosos e 

suas ligas, pulseiras (joalharia), broches (joalharia), 

colares (joalharia), correntes (joalharia), medalhas 

(joalharia), pendentes (joalharia), brincos (joalharia), 

anéis (joalharia), amuletos para joalharia, alfinetes de 

gravata; botões-de-punho; argolas para chaves; estojos 

para joalharia [cofres]; caixas em metais preciosos; 

caixas, estojos e estojos de apresentação para joalharia 

e relojoaria; instrumentos horológicos, instrumentos 

cronométricos, relógios, pulseiras para relógios; mos-

tradores para relógios, cronógrafos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185406

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

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais e peles com pêlo; baús e malas de viagem; 

carteiras; porta-moedas (bolsas para moedas); porta-

-cartões; pastas para documentos em couro ou imita-

ções de couro; malas diplomáticas e porta-documentos 

em couro e imitações de couro; sacos para vestuário 

para viagens; estojos para chaves em couro ou imita-

ção de couro; sacos, mochilas, malas de mão, malas de 

viagem; estojos para artigos de toilette (vazios); po-

chetes (artigos de couro), conjuntos de viagem (artigos 

de couro), sacos para artigos de toilette e de maqui-

lhagem (vazios); caixas de couro; chapéus-de-chuva; 

bandoleiras [correias] em couro.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185407

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

[730]  Requerente : CHRISTIAN DIOR COUTURE

  Endereço : 30 avenue Montaigne, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupas 

para crianças; enxovais de bebés (vestuário), babetes 

sem serem em papel; roupões de banho, fatos de ba-

nho; calções; cintos (vestuário), suspensórios, blusas, 

casacos de malha, calças, macacões, combinações (ves-

tuário), camisas, t-shirts, saias, pólos, pulôveres, cole-

tes, vestidos; casacos, tailleurs (fatos), parkas, sobretu-

dos, blusões, jaquetas, roupa interior; peles (vestuário); 

vestidos de noiva; luvas (vestuário), mitenes; lenços de 

cabeça ou pescoço, estolas, faixas para vestir, xales, 

gravatas, colarinhos; chapéus, bonés, viseiras (chapela-

ria); hosiery ; fatos para homem; ponchos, gabardi-

nas; peúgas, collants, perneiras (calças); pijamas; fatos 

de treino; punhos (vestuário); calçado de praia, esqui 

ou desportivo; chinelos de quarto; vestuário para des-

porto, botas, botins, sandálias, escarpins, sapatos ou 

sandálias de esparto; faixas para a cabeça, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185408

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 102

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185409

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

[730]  Requerente : 

 SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 389

A-4-1-1

 A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South Section 

of Xiong Zhou Road, Jianyang City, Sichuan Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185410

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

[730]  Requerente : 

 SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 389

A-4-1-1

 A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South Section 

of Xiong Zhou Road, Jianyang City, Sichuan Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185411

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

[730]  Requerente : 

 SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 389

A-4-1-1

 A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South Section 

of Xiong Zhou Road, Jianyang City, Sichuan Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185412

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

[730]  Requerente : 

 SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 389

A-4-1-1

 A-4-1-1, No. 389, Xuhai Times Square, South Section 

of Xiong Zhou Road, Jianyang City, Sichuan Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185434

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

[730]  Requerente : 

 KUOK CHON WANG

  Endereço : 4-A

D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (Pantone18-1160TPG), 

(Pantone14-1113TCX), (Pantone19-5320TCX), 

(Pantone11-0607TCX), 

[210]  N.º : N/185438

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

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de negócios; funções de escritório; promoção 

de vendas para terceiros; serviços de vendas a retalho 

on-line; serviços de vendas a retalho na internet; ser-

viços de vendas por grosso on-line; serviços de vendas 

a retalho através de encomendas por correio; serviços 

de vendas a retalho fornecidos através de telefone e a 

internet; serviços informatizados de encomendas on-

-line; serviços de marketing; serviços de distribuição; 

serviços electrónicos de compras a retalho; serviços 

de gestão de lojas de vendas a retalho; fornecimento 

de programas de fidelidade, de incentivo e de recom-

pensa a clientes; serviços de publicidade através de 

fornecimento de esquemas de fidelidade, de incentivos 

e de recompensas; administração, gestão e supervisão 

de programas de fidelidade, de incentivo e de recom-

pensa a clientes; gestão de bases de dados informa-

tizados; organização de sorteios e competições para 

fins publicitários; serviços de publicidade de exterior; 

serviços de gestão de negócios e de consultadoria re-

lacionados a pontos de vendas a retalho; serviços de 

vendas a retalho de farmacêuticos; serviços de lojas 

de vendas a retalho; serviços de vendas a retalho de 

armazéns comerciais; serviços de vendas a retalho de 

supermercados; serviços de vendas a retalho de lojas 

de conveniência; serviços de vendas a retalho de mer-
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cearias; agrupamento, para benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, permitindo os clientes 

visualizar e comprar convenientemente esses produtos 

a partir de um sítio Web de comércio geral na Internet 

ou através de telecomunicações; serviços de vendas 

a retalho online; serviços de distribuição, vendas por 

grosso e vendas a retalho de artigos de toilete, artigos 

de perfumaria, cosméticos, preparados para maqui-

lhagem, preparados para cuidados da pele, preparados 

para cuidados de cabelo, máscaras faciais, preparados 

para remoção de maquilhagem, óleos para o banho 

e espumas para o banho, utensí l ios domésticos e 

recipientes, artigos de limpeza para uso doméstico, 

incluindo vassouras e esfregonas, porta-chaves, fecha-

duras, máquinas de barbear, escovas de dentes, pentes, 

esponjas, molduras, espelhos, baterias, alimentos para 

animais de estimação, sacos de compras, guarda-chu-

vas, produtos têxteis, vestuário, chapelaria e calçado, 

brinquedos, jogos e artigos de brincar, equipamentos 

para desporto e de exercícios, cartas de jogar, artigos 

de papel e de cartão, livros, artigos de papelaria, re-

vistas, jornais e impressos, preparados farmacêuticos 

e sanitários, caixas de primeiro-socorros, dentífricos, 

alimentos saudáveis e dietéticos, vitaminas, suplemen-

tos nutricionais, ervas medicinais, vinhos medicinais, 

vestuário, calçado, chapelaria, artigos de vidro, por-

celana, cristais e faiança, cutelaria e serviços de mesa, 

equipamentos de áudio e/ou visuais e dispositivos 

periféricos, calculadoras, computadores, software in-

formático, hardware informático, câmaras, negativos, 

equipamentos para processamento de dados, apare-

lhos para gravação, transmissão ou reprodução de sons 

ou de imagens, suportes magnéticos de dados, discos 

para gravação, artigos de joalharia, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos, comidas e bebidas, frutas e 

vegetais frescos, frutas e vegetais cozidas, carne, aves, 

peixe, ovos, leite e produtos lácteos, chá, confeitaria, 

aperitivos alimentares, alimentos em conservas, água 

engarrafada, cervejas, bebidas não-alcoólicas e al-

coólicas; serviços de programas de administração de 

fidelidade, incentivo e recompensa de clientes, com 

serviços de troca e de resgate; serviços de informações 

e assessoria relacionados com todos os serviços atrás 

mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185439

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

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de seguro; serviços financei-

ros; serviços monetários; serviços imobiliários; aluguer 

de centros de retalho; serviços financeiros relaciona-

dos com programas de fidelidade, de incentivos e de 

recompensa de clientes; serviços financeiros relacio-

nados com programas de fidelidade e de recompensa 

de cartões de crédito do cliente; fornecimento de ser-

viços de descontos e serviços de reembolsos através de 

programas de fidelidade do cliente; fornecimento de 

reembolsos em estabelecimentos de participantes de 

terceiros através da utilização de um cartão de sócio; 

serviços de cartões de desconto; serviços de cartões 

de valor armazenado; serviços de cartões de crédito e 

de débito; serviços de processamento de pagamentos; 

serviços de assessoria e consultadoria relacionado com 

os serviços supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185441

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

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de cafés; 

serviços de cafetarias; serviços de cantinas; serviços 

de catering de comidas e bebidas; serviços de restau-

rantes; serviços de restaurantes self-service; serviços 

de snack-bares; serviços de bares; serviços de motéis; 

serviços de hotelaria.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185442

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

[730]  Requerente : DFI International Brands Limi-

ted

  Endereço : Jardine House, 33-35 Reid Street, Ha-

milton, Bermuda

  Nacionalidade :  Bermudense

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para seres humanos 

ou animais; serviços de agricultura, horticultura e sil-

vicultura; serviços de distribuição de produtos farma-

cêuticos (dispensários); aconselhamento em farmácia; 

serviços de cuidados de saúde; serviços de tratamentos 

de beleza e cosméticos; serviços de salões de beleza; 

serviços de cabeleireiros; serviços de oculista; serviços 

de consultadoria e assessoria relacionados com todos 

os serviços atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185443

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

660 1 1 1401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185444

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

660 1 1 1401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185446

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

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185447

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

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH



13586     37   2021  9  15 

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185448

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

[730]  Requerente : Löwenzahn Organics GmbH

  Endereço : Winsstrasse 12, 10405 Berlin Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185449

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

[730]  Requerente : 

 APAISER GROUP PTE.LTD.

  Endereço : ,048624, 80 ,UOB

,#32-01

 80 Raffles Place #32-01 Uob Plaza Singapore 048624

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185450

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

[730]  Requerente : Novozymes A/S

  Endereço : Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, Den-

mark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Bactérias ou fragmentos bacterianos 

para utilização no fabrico de alimentos; bactérias ou 

fragmentos bacterianos para utilização em produtos 

alimentares tais como bebidas em pó, produtos lácte-

os, substitutos não lácteos, análogos lácteos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185451

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

[730]  Requerente : Novozymes A/S

  Endereço : Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd, Den-

mark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais 

para consumo humano e animal; suplementos alimen-

tares dietéticos; produtos alimentares dietéticos nutri-

cionais fortificados adaptados para uso médico; produ-

tos alimentares dietéticos adaptados para uso médico; 

preparações bacterianas e bacteriológicas para fins 

médicos, farmacêuticos e veterinários; bactérias ou 

fragmentos bacterianos para utilização na alimentação 

animal para fins veterinátios; bactérias ou fragmentos 

bacterianos para utilização em suplementos dietéticos 

contidos em cápsulas, saquetas e comprimidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185452

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

[730]  Requerente : Jet Aviation Management AG

  Endereço : Obstgartenstrasse 27, CH-8302 Klo-

ten, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37
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[511]  Serviços : Reparação, serviço, limpeza, manuten-

ção, modificação, abastecimento, e equipamento de 

aeronaves; serviços de garagem para reparação e ma-

nutenção de aeronaves.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185453

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

[730]  Requerente : Jet Aviation Management AG

  Endereço : Obstgartenstrasse 27, CH-8302 Klo-

ten, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte de passageiros e mercado-

rias por aeronaves; aluguer e charter de aeronaves; 

aluguer de aeronaves; serviços de aeroporto apresen-

tando instalações de salas de espera para passageiros e 

pilotos em trânsito; serviços de orientação de aerona-

ves; armazenamento de aeronaves.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185454

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

[730]  Requerente : KODANSHA LTD.

  Endereço : 2-12-21 Otowa, Bunkyo-ku, Tokyo, 

Japão.

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos electrónicos forne-

cidos por meio de uma rede de comunicação global; 

serviços de jogos electrónicos fornecidos por meio 

da internet; serviços de entretenimento; aluguer de 

equipamento de jogos; serviços de jogos fornecidos 

on-line a partir de uma rede informática; serviços de 

entretenimento interactivo; organização de eventos de 

entretenimento; organização de exposições para fins 

culturais ou educativos; organização de competições 

[educação ou entretenimento]; organização de compe-

tições de jogos electrónicos; fornecimento de informa-

ções on-line relacionadas com jogos de computador e 

melhoramentos informáticos para jogos; fornecimento 

de informação, incluindo on-line, sobre educação, for-

mação, entretenimento, actividades desportivas e cul-

turais; fornecimento de jogos na internet, não descar-

regáveis; exploração de publicações electrónicas on-

-line não telecarregáveis; serviços de entretenimento 

online na área dos campeonatos de jogos; fornecimen-

to de notícias para fins de entretenimento; publicação 

por meios electrónicos; serviços de edição; serviços de 

entretenimento por vídeo; serviços de salões de jogos 

de realidade virtual; serviços de jogos de realidade 

virtual fornecidos on-line a partir de uma rede infor-

mática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185455

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

[730]  Requerente : KODANSHA LTD.

  Endereço : 2-12-21 Otowa, Bunkyo-ku, Tokyo, 

Japão.

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Desenhos animados; aparelhos para 

o registo, a transmissão ou a reprodução de som ou 

imagens; software de aplicação; software de realida-

de aumentada para uso em dispositivos móveis para 

integração de dados electrónicos com ambientes do 

mundo real; filmes cinematográficos expostos; pro-

gramas de jogos de computador; software de jogos de 

computador para utilizar em telemóveis e telefones 

celulares; software de jogos de computador; progra-

mas de jogos de computador descarregados através da 

internet [software]; aplicações de software de compu-

tador, descarregáveis; software de jogos de computa-

dor descarregável via uma rede informática mundial e 

dispositivos sem fios; programas de jogos electrónicos 

descarregáveis; ficheiros de imagem descarregáveis; 

ficheiros de música descarregáveis; software de jogos 

electrónicos para dispositivos electrónicos portáteis; 

software de jogos electrónicos para dispositivos sem 

fios; publicações electrónicas descarregáveis; software 

de jogos [programas] e software para usar com jogos 

electrónicos de todos os tipos; programas de jogos de 

computador multimédia interativos; manuais de for-

mação em formato electrónico; manuais de formação 
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sob a forma de um programa de computador; amplifi-

cadores de vídeo; software para vídeo jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185456

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 185

12 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185457

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 185

12 H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185461

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : YEUNG Ching Lam

  Endereço : Flat B, 12th Floor, Block 6, One Ho-

mantin, 1 Sheung Foo Street, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de catering; serviços de ca-

tering de comidas e bebidas; restaurante; restaurante 

self-service; snack-bars; serviços de fornecimento de 

comida e bebidas; cafés; cafeterias; cantinas; charcu-

taria; serviços de banquetes; alojamento temporário; 

fornecimento de informações relativas à preparação 

de alimentos e bebidas e serviços de catering on-line 

a partir de bases de dados informáticas ou através da 

Internet ou de extranets; preparação e fornecimento 

de alimentos, refeições e bebidas para refeições a con-

sumir no local, take-away e/ou entrega ao domicílio; 

prestação de serviços de encomenda de alimentos por 

telefone ou fac-símile ou através da rede informática 

on-line; prestação de serviços de informação, acon-

selhamento e consultoria relacionados com todos os 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Branco, cor-de-laranja e 

castanho (tal como exemplar de marca).

[210]  N.º : N/185462

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[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 re-

produção de som ou imagens; suportes de registo mag-

nético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros suportes 
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de gravação digital; distribuidores automáticos e me-

cânicos para aparelhos de pré-pagos; caixas registado-

ras, máquinas de calcular, equipamentos de tratamen-

to da informação, computadores; software; extintores; 

dispositivos periféricos para computador; óculos anti- 

encandeamento; lunetas (pince-nez); lentes óticas; cor-

rentes para lunetas (pince-nez); lentes de contato; cor-

dões 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 lentes de conta-

to; calçado para proteção contra acidentes, radiações e 

incêndios; coletes à prova de balas; coletes salva-vidas; 

vestuário e roupa para proteção contra acidentes, ra-

diação e fogo; luvas de mergulho; luvas para proteção 

contra acidentes; fatos de mergulho; cartões magnéti-

cos codificados; vestuário de proteção para aviadores; 

agendas eletrónicas; aparelhos de telefone; balanças 

(aparelhos de pesagem); bússolas; máquinas regista-

doras; capacetes de proteção; telescópios; cronógrafos 

(aparelhos para registo do tempo); colheres de me-

dida; pedómetros; discos óticos compactos; espelhos 

(ótica); binóculos (ótica); indicadores de temperatura; 

software de jogos de computador; leitores de cassetes; 

leitores de código de barras; lanternas de sinalização, 

mágicas e óticas; lupas (ótica); dictafones; mecanis-

mos para aparelhos operados por contadores; pesos; 

baterias elétricas, galvanizadas e solares; programas 

para computador gravados; tradutores de bolso ele-

trónicos; transístores (eletrónicos); termómetros, não 

para fins medicinais, aparelhos de intercomunicação; 

cassetes de vídeo; desenhos animados; radiotelefones 

portáteis ( walkie-talkies ); publicações eletrónicas 

(descarregáveis eletronicamente); ampulhetas ( egg 

timers ); alarmes acústicos (som); aparelhos de aviso 

anti-roubo; alarmes contra incêndios; almofadas para 

rato; altifalantes; amplificadores; antenas; viseiras anti 

encadeamento; auscultadores (para música); máquinas 

de atendimento de chamadas; detetores de moedas 

falsas; protetores de dentes; máquinas para contar e 

separar dinheiro; aparelhos para medição da espessura 

de couros e peles; etiquetas eletrónicas para produtos; 

óculos para desporto; ímans; apontadores eletrónicos 

com emissão de luz; telefones portáteis; aparelhos de 

aumento (fotografia); aparelhos e instrumentos para 

astronomia; válvulas termiónicas (rádio); máquinas au-

tomáticas de música operadas com moedas; balanças; 

jangadas salva-vidas; gravadores de banda magnética; 

cassetes de limpeza (gravação); cassetes de vídeo; fitas 

magnéticas; aparelhos desmagnetizadores para fitas 

magnéticas; barómetros; distribuidores de bilhetes; 

termostatos; câmaras fotográficas; câmaras cinemato-

gráficas; camcorders  câmaras de vídeo; cartuchos 

de jogos de vídeo; codificadores magnéticos; contador 

de rotações; projetores de slides ; dinamómetros; 

discos refletores para uso pessoal, na prevenção de aci-

dentes de tráfego; marcadores de bainhas para a roupa; 

dosímetros; coberturas para tomadas elétricas; conjun-

tos de radiotelefonia; scanners  (equipamento para 

tratamento de dados) (informática); flash bulbs  

(fotografia); fotocopiadoras; hologramas; leitores de 

discos compactos; sinais luminosos; tubos luminosos 

(publicidade); magnetoscópios; megafones; memórias 

para computadores; microfones; microprocessadores; 

modems ; aparelhos usados na natação para respi-

rar 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; processa-

dores de texto; telefones de vídeo; estojos e capas para 

computadores portáteis, telemóveis, smartphones ; 

leitores de livros digitais e outros dispositivos ou ele-

trónicos; telefones inteligentes; relógios inteligentes; 

fios magnéticos; aparelhos de radiologia para uso in-

dustrial; reprodutores de som portáteis, dispositivos de 

uso corporal para registo de atividade física.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185463

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[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 
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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 via-

gem; 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; moleskines 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/185468

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[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, papel para revestir paredes, papel de parede, 

produtos para revestir soalhos, reforços para colocar 

sob as carpetes, revestimentos de soalhos; turfa artifi-

cial.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185470

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; software in-

formático de apl icação; software informático de 

aplicações para smartphones; aplicações de software 

informático descarregáveis; software informático de 

aplicação descarregável usado na colecção e análise 

de dados; software informático descarregáveis para 

telemóveis usado na colecção e análise de dados; hard-

ware informático; computadores tablete; dispositivos 

periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185471

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de com-

putadores e de programas de computadores; manuten-

ção e atualização de software informático; serviços de 

computador; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço (SaaS) apresentando colecção e análise 

de dados; concepção e desenvolvimento de software 

informático para telemóveis usado na colecção e análi-

se de dados; concepção e desenvolvimento de software 

informático usado na colecção e análise de dados; ser-

viços de assessoria e de consultadoria em computado-

res; consultoria em tecnologia informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185472

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático; software in-

formático de apl icação; software informático de 

aplicações para smartphones; aplicações de software 

informático descarregáveis; software informático de 

aplicação descarregável usado na colecção e análise 

de dados; software informático descarregáveis para 

telemóveis usado na colecção e análise de dados; hard-

ware informático; computadores tablete; dispositivos 

periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185473

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavi l ion, 

Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 – 1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de com-

putadores e de programas de computadores; manuten-

ção e atualização de software informático; serviços de 

computador; software como serviço [SaaS]; software 

como serviço (SaaS) apresentando colecção e análise 

de dados; concepção e desenvolvimento de software 

informático para telemóveis usado na colecção e análi-

se de dados; concepção e desenvolvimento de software 

informático usado na colecção e análise de dados; ser-

viços de assessoria e de consultadoria em computado-

res; consultoria em tecnologia informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185474

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 LEI SOI NA

  Endereço : 44 26 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185475

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 LEI SOI NA

  Endereço : 44 26 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185476

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 José João Leal Gonsalves Lupi

  Endereço : 17 D

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185479

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 427 3

P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185480

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 427 3

P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185481

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 427 3

P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185482

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : A.P. XPRESS LIMITED

  Endereço : Kathrine House 9-11 Wyllyotts Place, 

Potters Bar, Hertfordshire, EN6 2JD, England

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185483

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185484

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185485

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 Winner Food Products Limited

  Endereço : 20

 20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos :

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185486

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 Winner Food Products Limited

  Endereço : 20

 20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos :

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185487

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 Winner Food Products Limited

  Endereço : 20

 20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos :
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185488

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 Winner Food Products Limited

  Endereço : 20

 20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, 

New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos :

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185492

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD

USB

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185493

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185496

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185497

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185498

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185499

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185500

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD

USB

CD

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185501

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185504

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185505

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185506

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185507

[220]  Data de pedido : 2021/07/20

[730]  Requerente : 

 miHoYo Co., Ltd.

  Endereço : 100

1104-6

 Room 1104-6, Building 1, No. 100, Qinzhou Road, 

Xuhui District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185512

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

[730]  Requerente : Stemline Therapeutics, Inc.

  Endereço : 750 Lexington Avenue, 11th Floor, 

New York, NY 10022, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

diagnóstico e tratamento do cancro e de doenças au-

toimunes; agentes de administração de fármacos na 

forma de infusão para o diagnóstico e tratamento do 

cancro e de doenças autoimunes; reagentes de diag-

nóstico para uso medicinal, especificamente, para o 

diagnóstico e tratamento do cancro e de doenças au-

toimunes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185514

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

[730]  Requerente : Eu Yan Sang International Ltd

  Endereço : Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Dri-

ve, Singapore 535223

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Essências orais (suplementos nutricio-

nais), saquinhos de chá (medicinais) para bebés; pre-

parações para o tratamento do eczema; produtos far-

macêuticos, preparações médicas; produtos higiénicos 

para uso medicinal; alimentos e substâncias dietéticas 

para uso medicinal, alimentos para bebés; suplemen-

tos dietéticos para humanos; preparações de higiene 

pessoal para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185515

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 463

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185516

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 463

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185517

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 463

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185518

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

[730]  Requerente : RATSIMBAZAFY Andriamiri-

ja, Nirina

  Endereço : 71 Boulevard De L’ouest 93340 Le 

Raincy France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185519

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

[730]  Requerente : RATSIMBAZAFY Andriamiri-

ja, Nirina

  Endereço : 71 Boulevard De L’ouest 93340 Le 

Raincy France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185520

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

[730]  Requerente : 

 EdgeRay Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

15 B B1-1302

 B1-1302, Bui lding B, Kexing Science Park, No.15, 

Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185521

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

[730]  Requerente : 

 EdgeRay Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

15 B B1-1302

 B1-1302, Bui lding B, Kexing Science Park, No.15, 

Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



N.º 37 — 15-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13599

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185522

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

[730]  Requerente : 

 EdgeRay Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

15 B B1-1302

 B1-1302, Bui lding B, Kexing Science Park, No.15, 

Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185523

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

[730]  Requerente : 

 EdgeRay Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

15 B B1-1302

 B1-1302, Bui lding B, Kexing Science Park, No.15, 

Keyuan Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shen-

zhen, Guangdong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[SaaS]

[PaaS]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185525

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185526

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

XO

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185527

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185528

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 42 46

8 H2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

XO

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185539

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SEK CHIO

  Endereço : 74

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185541

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SEK CHIO

  Endereço : 74

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185542

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

[730]  Requerente : 

 CHAN SEK CHIO

  Endereço : 74

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185544

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

[730]  Requerente : 

 HO KA U

  Endereço : 11 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185545

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

7 701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

L ED)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185547

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

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited
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  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/185548

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

[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, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185549

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

[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/185550

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

[730]  Requerente : Concepts Management (H.K.) Li-

mited
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  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, 

pérolas, estojos para artigos de joalharia, estojos para 

relógios; serviços de assessoria e de consultoria rela-

cionados com todos os serviços atrás referidos; servi-

ços de franquia relacionados com todos os acima ditos; 

promoção de vendas para terceiros; serviços de leilões; 

arranjo, organização e condução de exposições, feiras 

comerciais e espectáculos de moda para fins comer-

ciais, promocionais ou de marketing; todos os serviços 

acima mencionados relacionados com o comércio elec-

trónico (e-commerce) ou providenciados através de 

uma base de dados informática, internet ou telecomu-

nicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185564

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : G.House-Investimentos, S.A.

  Endereço : Avenida Comercial de Macau, Quar-

teirão 5, Lote A, Finance and IT Centre of Macau 

Building, 19˚andar K, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Compra, gestão e exploração de navios, 

comércio internacional e gestão de participações.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho 1807C (Pantone), 

cinzento claro 421C (Pantone), cinzento escuro 424C 

(Pantone).

[210]  N.º : N/185565

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : G.House-Investimentos, S.A.

  Endereço : Avenida Comercial de Macau, Quar-

teirão 5, Lote A, Finance and IT Centre of Macau 

Building, 19˚andar K, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Compra, gestão e exploração de navios, 

comércio internacional e gestão de participações.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho 1807C (Pantone), 

cinzento claro 421C (Pantone), cinzento escuro 424C 

(Pantone).

[210]  N.º : N/185566

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : G.House-Investimentos, S.A.

  Endereço : Avenida Comercial de Macau, Quar-

teirão 5, Lote A, Finance and IT Centre of Macau 

Building, 19˚andar K, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Compra, gestão e exploração de navios, 

comércio internacional e gestão de participações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185567

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 14

L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 4281C

[210]  N.º : N/185568

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 14

L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 4281C

[210]  N.º : N/185569

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[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 produ-

tos nesses metais ou em plaqué, não incluídos noutras 

classes; artigos de joalharia; pedras preciosas; pedras 

semipreciosas; instrumentos de relojoaria e cronome-

tria; diamantes; relógios; relógios de mesa ou de pare-

de; gemas (pedras preciosas) e gemas orgânicas; gemas 

(bijuteria); jades; pérolas; estojos para joalharia; es-

tojos para relógios; correntes para chaves; botões-de-

-punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185570

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[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; admi-

nistração de negócios; trabalhos de escritório; serviços 

retalhistas e grossistas de metais preciosos e suas ligas 

e produtos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

instrumentos de relojoaria e cronometria, diamantes, 

relógios, relógios de mesa ou parede, gemas (pedras 

preciosas), gemas orgânicas, gemas (bijuteria), jades, 

pérolas, estojos para joalharia e para relógios; publi-

cidade e promoção de metais preciosos e suas ligas e 

produtos em metais preciosos ou em plaqué, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, pedras semipreciosas, 

instrumentos de relojoaria e cronometria, diamantes, 

relógios, relógios de mesa ou parede, gemas (pedras 

preciosas), gemas orgânicas, gemas (bijuteria), jades, 

pérolas, estojos para joalharia e para relógios; serviços 

de agência de importação e exportação relacionados a 

de metais preciosos e suas ligas e produtos em metais 

preciosos ou em plaqué, artigos de joalharia, pedras 

preciosas, pedras semipreciosas, instrumentos de re-
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lojoaria e cronometria, diamantes, relógios, relógios 

de mesa ou parede, gemas (pedras preciosas), gemas 

orgânicas, gemas (bijuteria), jades, pérolas, estojos 

para joalharia e para relógios; serviços de assessoria e 

consultoria relacionados com os serviços atrás referi-

dos; serviços de franquia relacionados com os serviços 

atrás referidos; promoções de vendas para terceiros; 

leilões; organização, planeamento e direcção de expo-

sições, feiras comerciais e desfiles de moda com fins 

comerciais, promocionais ou de marketing; os serviços 

atrás referidos relacionados com comércio electrónico 

ou prestados através de uma base de dados informáti-

ca, Internet ou telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185572

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : MORGANS GROUP LLC

  Endereço : 131 Spring Street, 4th Floor, New 

York, NY 10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de gestão de imóveis para 

terceiros; organização de acordos de arrendamento 

e de aluguer de bens imobiliários; avaliação e admi-

nistração de bens imobiliários; listagens de classifica-

dos imobiliários de apartamentos e habitações para 

aluguer; serviços de agências de propriedades imo-

biliárias comerciais; avaliação de bens imobiliários; 

compra de terrenos, nomeadamente mediação imobili-

ária; arrendamento de bens imobiliários (lease of real 

estate); arrendamento de bens imobiliários (leasing 

of real estate); arrendamento de bens imobiliários 

(leasing of real property); fornecimento de uma base 

de dados com informações sobre listagens de imóveis 

residenciais em diversos bairros e comunidades; for-

necimento de um portal de sítios web na internet com 

informações no domínio do imobiliário, relacionadas 

com o aluguer, a compra e a venda de apartamentos, 

condomínios, vivendas e cabanas de madeira; presta-

ção de informações no domínio dos bens imobiliários, 

através da hiperligação entre sítios web contendo 

informações sobre bens imobiliários; fornecimento 

de informações no domínio imobiliário através da 

internet; fornecimento de catálogos de imóveis e in-

formações sobre imóveis através da internet; partilha 

imobiliária, nomeadamente gestão e organização para 

co-propriedade de bens imóveis; consultadoria imo-

biliária; serviços de gestão de fundos de investimento 

imobiliário; consultoria de gestão imobiliária; serviços 

de listagem de imóveis de apartamentos, condomínios, 

vivendas e cabanas de madeira; gestão imobiliária de 

apartamentos, condomínios, vivendas e cabanas de 

madeira para férias; serviços imobiliários, nomeada-

mente, gestão de imóveis arrendados; serviços imo-

biliários, especificamente aluguer de apartamentos, 

condomínios, vivendas e cabanas de madeira através 

de publicidade pague por clique  ( pay per click ) 

numa rede informática mundial; serviços imobiliários, 

especificamente aluguer de curta duração de aparta-

mentos, condomínios, vivendas e chalés mobilados; 

serviços imobiliários, nomeadamente aluguer e gestão 

para terceiros de condomínios residenciais localizados 

em empreendimentos hoteleiros; serviços imobiliários, 

nomeadamente, serviços de gestão de aluguer de apar-

tamentos, condomínios, vivendas e chalés; serviços 

imobiliários, nomeadamente aluguer, corretagem, ar-

rendamento e gestão de apartamentos, condomínios, 

vivendas e chalés; serviços imobiliários, nomeadamen-

te, serviços de gestão de condomínios; time-sharing de 

imóveis; time-sharing de imóveis de férias; aluguer de 

apartamentos, condomínios, vivendas e chalés; servi-

ços de agência e corretagem imobiliária; serviços imo-

biliários, especificamente fornecimento de listagens 

de imóveis para facilitar transacções de condomínios e 

outras transacções imobiliárias; serviços de gestão de 

condomínios hoteleiros; gestão de activos financeiros 

de condomínios de hotéis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185573

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : MORGANS GROUP LLC

  Endereço : 131 Spring Street, 4th Floor, New 

York, NY 10012, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis; serviços de hotel 

para clientes preferenciais; serviços de hotéis; serviços 



13606     37   2021  9  15 

hoteleiros de complexos turísticos; serviços de bar; 

serviços de bar de cocktails; serviços de restaurantes; 

banquetes e serviços de banquetes; serviços de bistrô; 

cafés; serviços de cafeterias; cafés; cantinas/refeitórios; 

serviços de snack-bares; serviços de bar de vinhos; 

serviços de comida para fora; catering; serviços de 

fornecimento de alimentos, bebidas e refeições; ser-

viços de culinária (preparação de refeições); serviços 

de preparação de alimentos; alojamento temporário; 

serviços de reserva de quartos; catering; preparação 

de alimentos, bebidas, refeições e refeições ligeiras; re-

serva e marcação de alojamentos e serviços de agência 

de alojamento para marcação de hotéis para turistas e 

viajantes; serviços de reserva de quartos; serviços de 

agência de viagens no domínio da marcação e reserva 

de alojamentos e hotéis; organização de serviços de 

catering (fornecimento de alimentos, bebidas e refei-

ções) para recepções de casamento; obtenção de insta-

lações para recepções de casamento, incluindo aluguer 

de instalações para banquetes e eventos sociais, para 

realização de ocasiões especiais, incluindo festas e 

recepções de casamento; serviços de infantário e de 

guarda de crianças; casas de hóspedes; serviços de 

acolhimento (alimentos e bebidas, alojamento); ex-

ploração de instalações para conferências, exposições 

e convenções; arrendamento e reserva de quartos e 

salas de reunião; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas 

de mesa, copos; reserva de alojamento em hotéis e de 

refeições; serviços de estâncias turísticas; marcação e 

fornecimento de alojamento em hotéis e temporário e 

de restaurantes; reserva de hotéis; serviços de infor-

mação, consultadoria e assessoria relacionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185574

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185575

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185576

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185577

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185578

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185579

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185580

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185581

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185582

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185583

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185584

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185585

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : ( )

 MILLION SUCCESS (CHINA) LIMITED

  Endereço : 6 11 6

 Unit 6, 11/F., Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185587

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 18

 18 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, New Terri-

tories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185588

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 18

 18 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, New Terri-

tories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185589

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 18

 18 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, New Terri-

tories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/185590

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 18

 18 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, New Terri-

tories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185591

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 18

 18 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, New Terri-

tories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185592

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 VITA GREEN HEALTH PRODUCTS COMPANY 

LIMITED

  Endereço : 18

 18 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, New Terri-

tories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185599

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

208 2 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185601

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Ca-

mana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islan-

ds
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  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185602

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185603

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185604

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : /

/ / /

/

/ / /

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185605

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185606

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185607

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185608

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185609

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185610

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185611

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185612

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

; 

X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185613

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89
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 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185614

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : /

/ / /

/

/ / /

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185615

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

 DESCENTE CHINA IP LIMITED

  Endereço : KY1-9009

89

 Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, 

Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185616

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185617

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 36

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185618

[220]  Data de pedido : 2021/07/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185622

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

 WANG FONG BUILDING MATERIALS TRA-

DING COMPANY LIMITED

  Endereço : 174 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185623

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

 WANG FONG BUILDING MATERIALS TRA-

DING COMPANY LIMITED

  Endereço : 174 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185624

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : CVA 

 CVA DREAMS HK COMPANY

  Endereço : 43-47

16 1602

 F lat 1602,16/F Lucida Industr ia l Bld.,43-47 Wang 

Lung street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185625

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : CVA 

 CVA DREAMS HK COMPANY

  Endereço : 43-47

16 1602

 F lat 1602,16/F Lucida Industr ia l Bld.,43-47 Wang 

Lung street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185626

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3-21

1 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185628

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : SUNREEVE Co., Ltd.

  Endereço : 15-22, Sugimoto-cho, Sabae-sh i, 

Fukui-ken 916-0005 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [óculos e óculos de protecção]; 

partes e acessórios de óculos [óculos e óculos de pro-

tecção] e de óculos de sol; óculos de sol; armações de 

óculos e óculos de sol; hastes para óculos e óculos de 

sol; almofadas para o nariz para óculos e óculos de sol; 

correntes para óculos; correntes de pince-nez; estojos 

de óculos e óculos de sol; toalhetes para óculos como 

acessórios de óculos; lentes de contacto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185629

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

 CHI FUNG FOOD COMPANY LIMITED

  Endereço : 149

9 F G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185630

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : Heidelberger Brauerei GmbH

  Endereço : Kurpfalzring 112, 69123 Heidelberg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185632

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

 NEW HIGH LIMITED

  Endereço : 755 10

A

 Flat A, 10/F., Hop Ying Comm. Centre, 755, Nathan 

Road, Kln., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185633

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185634

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

397 A1222

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185635

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

397 A1222

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185636

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

397 A1222

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185637

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

411

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185638

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

411

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185639

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

48

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185641

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : Institut Allergosan Pharmazeutis-

che Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH

  Endereço : Gmeinstraße 13, A-8055 Graz, Aus-

tria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares, em particu-

lar antioxidantes, adaptados para uso médico; prepa-

rações dietéticas e suplementos alimentares para uso 

médico; preparações dietéticas para a preparação de 

bebidas para uso médico; preparações dietéticas para 

uso médico específico (dietas balançadas), alimentos 

para bebés em particular leite em pó para bebés, su-

plementos alimentares e suplementos nutricionais die-

téticos para desporto e melhoramento da performance 

desportiva para fins médicos; suplementos alimentares 

dietéticos, amido para uso dietético ou farmacêutico; 

suplementos alimentares, consistindo principalmente 

de vitaminas, aminoácidos, minerais e oligoelemen-

tos para fins médicos; tisanas para fins medicinais; 

preparações farmacêuticas, veterinárias e dietéticas, 

bem como preparações para o cuidado da saúde, pre-

parações alimentares e culturas de micro-organismos 

para uso médico para bebés; preparações vitamínicas; 

preparações médicas para fins de perda de peso (dieta); 

supressores de apetite para uso médico; preparações 

bacterianas para uso médico e veterinário; prepara-

ções bacteriológicas para uso veterinário e médico; 

preparações biológicas para fins médicos; substâncias 

dietéticas adaptadas para uso médico; alimentos die-

téticos adaptados para uso médico; preparados de 

enzimas para fins médicos; cápsulas para fins médicos; 

caldos de cultura para a bacteriologia e substâncias 

nutritivas para a bacteriologia; digestivos para fins far-

macêuticos; preparações farmacêuticas para o cuidado 

da saúde, preparações médicas para o cuidado da saú-

de.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Rosa.

[210]  N.º : N/185642

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : Institut Allergosan Pharmazeutis-

che Produkte Forschungs- und Vertriebs GmbH

  Endereço : Gmeinstraße 13, A-8055 Graz, Aus-

tria

  Nacionalidade :  Austríaca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares, em particu-

lar antioxidantes, adaptados para uso médico; prepa-

rações dietéticas e suplementos alimentares para uso 

médico; preparações dietéticas para a preparação de 

bebidas para uso médico; preparações dietéticas para 

uso médico específico (dietas balançadas), alimentos 

para bebés em particular leite em pó para bebés, su-

plementos alimentares e suplementos nutricionais die-

téticos para desporto e melhoramento da performance 

desportiva para fins médicos; suplementos alimentares 

dietéticos, amido para uso dietético ou farmacêutico; 

suplementos alimentares, consistindo principalmente 

de vitaminas, aminoácidos, minerais e oligoelemen-

tos para fins médicos; tisanas para fins medicinais; 

preparações farmacêuticas, veterinárias e dietéticas, 
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bem como preparações para o cuidado da saúde, pre-

parações alimentares e culturas de micro-organismos 

para uso médico para bebés; preparações vitamínicas; 

preparações médicas para fins de perda de peso (dieta); 

supressores de apetite para uso médico; preparações 

bacterianas para uso médico e veterinário; prepara-

ções bacteriológicas para uso veterinário e médico; 

preparações biológicas para fins médicos; substâncias 

dietéticas adaptadas para uso médico; alimentos die-

téticos adaptados para uso médico; preparados de 

enzimas para fins médicos; cápsulas para fins médicos; 

caldos de cultura para a bacteriologia e substâncias 

nutritivas para a bacteriologia; digestivos para fins far-

macêuticos; preparações farmacêuticas para o cuidado 

da saúde, preparações médicas para o cuidado da saú-

de.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Rosa.

[210]  N.º : N/185643

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 3

703

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185644

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 3

703

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185645

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 3

703

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185646

[220]  Data de pedido : 2021/07/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 3

703

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185657

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18
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[511]  Produtos : Malas; malas de mão; baús e malas de 

viagem; bagagens; estojos para maquilhagem, vazios; 

sacos de viagem para vestuário; bolsas para sapatos; 

capas para bagagens; carteiras de bolso; bolsas porta-

-moedas; porta-cartões (marroquinaria); porta-cartões 

de visita; pastas e maletas para documentos; estojos 

para chaves (marroquinaria); chapéus-de-chuva; guar-

da-sóis; bengalas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02271/2021

[210]  N.º : N/185658

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; cache-

cóis; cintos (vestuário); gravatas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02271/2021

[210]  N.º : N/185659

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 

guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 

exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02271/2021

[210]  N.º : N/185660

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



N.º 37 — 15-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13621

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de manutenção e reparação 

de relógios de pulso; manutenção e reparação de ins-

trumentos horológicos e cronométricos; reparação de 

artigos de joalharia; remontagem de joalharia; poli-

mento de joalharia; fornecimento de informações rela-

cionados com a reparação ou manutenção de relógios 

de parede e de mesa e relógios de pulso; restauração 

de obras de arte; reparação e manutenção de óculos; 

fornecimento de informações relacionados com a repa-

ração e manutenção de óculos; reparação de vestuário; 

conservação, limpeza e reparação de cabedal; repara-

ção de sapatos (calçado).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02271/2021

[210]  N.º : N/185662

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de manutenção e reparação 

de relógios de pulso; manutenção e reparação de ins-

trumentos horológicos e cronométricos; reparação de 

artigos de joalharia; remontagem de joalharia; poli-

mento de joalharia; fornecimento de informações rela-

cionados com a reparação ou manutenção de relógios 

de parede e de mesa e relógios de pulso; restauração 

de obras de arte; reparação e manutenção de óculos; 

fornecimento de informações relacionados com a repa-

ração e manutenção de óculos; reparação de vestuário; 

conservação, limpeza e reparação de cabedal; repara-

ção de sapatos (calçado).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02272/2021

[210]  N.º : N/185666

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas; malas de mão; baús e malas de 

viagem; bagagens; estojos para maquilhagem, vazios; 

sacos de viagem para vestuário; bolsas para sapatos; 

capas para bagagens; carteiras de bolso; bolsas porta-

-moedas; porta-cartões (marroquinaria); porta-cartões 

de visita; pastas e maletas para documentos; estojos 

para chaves (marroquinaria); chapéus-de-chuva; guar-

da-sóis; bengalas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02270/2021

[210]  N.º : N/185667

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; cache-

cóis; cintos (vestuário); gravatas.

[540]  Marca : 



13622     37   2021  9  15 

[300]  Pr ior idade : 2021/02/12  Su íça

N.º 02270/2021

[210]  N.º : N/185668

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 

guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 

exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02270/2021

[210]  N.º : N/185669

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de manutenção e reparação 

de relógios de pulso; manutenção e reparação de ins-

trumentos horológicos e cronométricos; reparação de 

artigos de joalharia; remontagem de joalharia; poli-

mento de joalharia; fornecimento de informações rela-

cionados com a reparação ou manutenção de relógios 

de parede e de mesa e relógios de pulso; restauração 

de obras de arte; reparação e manutenção de óculos; 

fornecimento de informações relacionados com a repa-

ração e manutenção de óculos; reparação de vestuário; 

conservação, limpeza e reparação de cabedal; repara-

ção de sapatos (calçado).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02270/2021

[210]  N.º : N/185673

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas; malas de mão; baús e malas de 

viagem; bagagens; estojos para maquilhagem, vazios; 
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sacos de viagem para vestuário; bolsas para sapatos; 

capas para bagagens; carteiras de bolso; bolsas porta-

-moedas; porta-cartões (marroquinaria); porta-cartões 

de visita; pastas e maletas para documentos; estojos 

para chaves (marroquinaria); chapéus-de-chuva; guar-

da-sóis; bengalas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02266/2021

[210]  N.º : N/185674

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; cache-

cóis; cintos (vestuário); gravatas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02266/2021

[210]  N.º : N/185675

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 

guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 

exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02266/2021

[210]  N.º : N/185676

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de manutenção e reparação 

de relógios de pulso; manutenção e reparação de ins-

trumentos horológicos e cronométricos; reparação de 

artigos de joalharia; remontagem de joalharia; poli-
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mento de joalharia; fornecimento de informações rela-

cionados com a reparação ou manutenção de relógios 

de parede e de mesa e relógios de pulso; restauração 

de obras de arte; reparação e manutenção de óculos; 

fornecimento de informações relacionados com a repa-

ração e manutenção de óculos; reparação de vestuário; 

conservação, limpeza e reparação de cabedal; repara-

ção de sapatos (calçado).

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/12  Su íç a

N.º 02266/2021

[210]  N.º : N/185677

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronomé-

tricos; peças e acessórios para instrumentos cronomé-

tricos, instrumentos horológicos e suas partes; artigos 

horológicos; relógios de parede e de mesa; partes para 

relógios de parede e de mesa; relógios de pulso; cro-

nógrafos (relógios); relógios de pulso e suas partes, 

relógios e movimentos de relógios, partes de relógios e 

seus movimentos, dispositivos de regulação e suas par-

tes para relógios, molas para relógios, molas em espiral 

(hairsprings) para relógios; escapes (relojoaria) e suas 

peças para relógios; pêndulos para relógios; estojos 

para relógios de pulso (partes de relógios); braceletes 

para relógios de pulso; visores para relógios de pulso; 

fivelas para relógios de pulso; vidros para relógios de 

pulso; correntes de relógios de pulso; molas para reló-

gios de pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa 

e de relógios de pulso; mecanismos para relógios de 

pulso; acessórios para relógios de pulso; estojos para 

instrumentos cronométricos; estojos para relógios e 

relojoaria; suportes para relógios; caixas para apresen-

tação de relógios de pulso; artigos de joalharia; anéis 

(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia); 

correntes (joalharia); colares (joalharia); ornamentos 

(joalharia); pendentes de joalharia; brincos; fivelas 

para joalharia; pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à 

medida) para jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; 

caixas para apresentação para joalharia; obras de arte 

em metais preciosos; obras de arte feitas de pedras 

preciosas; porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com 

objectos decorativos) em metais preciosos; botões de 

punho; alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gra-

vatas; alfinetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185678

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronomé-

tricos; peças e acessórios para instrumentos cronomé-

tricos, instrumentos horológicos e suas partes; artigos 

horológicos; relógios de parede e de mesa; partes para 

relógios de parede e de mesa; relógios de pulso; cro-

nógrafos (relógios); relógios de pulso e suas partes, 

relógios e movimentos de relógios, partes de relógios 

e seus movimentos, dispositivos de regulação e suas 

partes para relógios, molas para relógios, molas em 

espiral (hairsprings) para relógios; escapes (relojoaria) 

e suas peças para relógios; pêndulos para instrumen-

tos horológicos; pêndulos para relógios; estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fi-

velas para relógios de pulso; vidros para relógios de 

pulso; correntes de relógios de pulso; molas para reló-

gios de pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa 

e de relógios de pulso; mecanismos para relógios de 

pulso; acessórios para relógios de pulso; estojos para 

instrumentos cronométricos; estojos para relógios e 

relojoaria; suportes para relógios; caixas para apresen-

tação de relógios de pulso; artigos de joalharia; anéis 

(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia); 

correntes (joalharia); colares (joalharia); ornamentos 

(joalharia); pendentes de joalharia; brincos; fivelas 

para joalharia; pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à 

medida) para jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; 

caixas para apresentação para joalharia; obras de arte 

em metais preciosos; obras de arte feitas de pedras 

preciosas; porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com 
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objectos decorativos) em metais preciosos; botões de 

punho; alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gra-

vatas; alfinetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185679

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronomé-

tricos; peças e acessórios para instrumentos cronomé-

tricos, instrumentos horológicos e suas partes; artigos 

horológicos; relógios de parede e de mesa; partes para 

relógios de parede e de mesa; relógios de pulso; cro-

nógrafos (relógios); relógios de pulso e suas partes, 

relógios e movimentos de relógios, partes de relógios e 

seus movimentos, dispositivos de regulação e suas par-

tes para relógios, molas para relógios, molas em espiral 

(hairsprings) para relógios; escapes (relojoaria) e suas 

peças para relógios; pêndulos para relógios; estojos 

para relógios de pulso (partes de relógios); braceletes 

para relógios de pulso; visores para relógios de pulso; 

fivelas para relógios de pulso; vidros para relógios de 

pulso; correntes de relógios de pulso; molas para reló-

gios de pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa 

e de relógios de pulso; mecanismos para relógios de 

pulso; acessórios para relógios de pulso; estojos para 

instrumentos cronométricos; estojos para relógios e 

relojoaria; suportes para relógios; caixas para apresen-

tação de relógios de pulso; artigos de joalharia; anéis 

(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia); 

correntes (joalharia); colares (joalharia); ornamentos 

(joalharia); pendentes de joalharia; brincos; fivelas 

para joalharia; pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à 

medida) para jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; 

caixas para apresentação para joalharia; obras de arte 

em metais preciosos; obras de arte feitas de pedras 

preciosas; porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com 

objectos decorativos) em metais preciosos; botões de 

punho; alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gra-

vatas; alfinetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185680

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronomé-

tricos; peças e acessórios para instrumentos cronomé-

tricos, instrumentos horológicos e suas partes; artigos 

horológicos; relógios de parede e de mesa; partes para 

relógios de parede e de mesa; relógios de pulso; cro-

nógrafos (relógios); relógios de pulso e suas partes, 

relógios e movimentos de relógios, partes de relógios e 

seus movimentos, dispositivos de regulação e suas par-

tes para relógios, molas para relógios, molas em espiral 

(hairsprings) para relógios; escapes (relojoaria) e suas 

peças para relógios; pêndulos para relógios; estojos 

para relógios de pulso (partes de relógios); braceletes 

para relógios de pulso; visores para relógios de pulso; 

fivelas para relógios de pulso; vidros para relógios de 

pulso; correntes de relógios de pulso; molas para reló-

gios de pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa 

e de relógios de pulso; mecanismos para relógios de 

pulso; acessórios para relógios de pulso; estojos para 

instrumentos cronométricos; estojos para relógios e 

relojoaria; suportes para relógios; caixas para apresen-

tação de relógios de pulso; artigos de joalharia; anéis 

(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia); 

correntes (joalharia); colares (joalharia); ornamentos 

(joalharia); pendentes de joalharia; brincos; fivelas 

para joalharia; pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à 

medida) para jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; 

caixas para apresentação para joalharia; obras de arte 

em metais preciosos; obras de arte feitas de pedras 

preciosas; porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com 

objectos decorativos) em metais preciosos; botões de 

punho; alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gra-

vatas; alfinetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185681

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios de 

pulso; movimentos de relógios, molas e pêndulos (whe-

el) para movimentos de relógios; artigos de joalharia; 

anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joa-

lharia); correntes (joalharia); colares (joalharia); or-

namentos (joalharia); pendentes de joalharia; brincos; 

fivelas para joalharia; pedras preciosas; guarda-jóias 

(feitos à medida) para jóias; caixas para jóias; estojos 

para jóias; caixas para apresentação para joalharia; 

obras de arte em metais preciosos; obras de arte feitas 

de pedras preciosas; porta-chaves em cabedal; porta-

-chaves (com objectos decorativos) em metais precio-

sos; botões de punho; alfinetes de lapela (joalharia); 

clipes para gravatas; alfinetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185682

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de joalharia; nomeadamente, 

engaste (reparação) de pedras preciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185683

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; 

agulhas de relógios de parede e de mesa e de relógios 

de pulso; mecanismos para relógios de pulso; movi-

mentos de relógios, molas e pêndulos (wheel) para 

movimentos de relógios; acessórios para relógios de 

pulso; estojos para instrumentos cronométricos; esto-

jos para relógios e relojoaria; suportes para relógios; 

caixas para apresentação de relógios de pulso; artigos 

de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joalharia); 

broches (joalharia); correstes (joalharia); colares (jo-

alharia); ornamentos (joalharia); pendentes de joalha-

ria; brincos; fivelas para joalharia; pedras preciosas; 

guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas para 

jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação para 

joalharia; obras de arte em metais preciosos; obras 

de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves em 

cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) em 

metais preciosos; botões de punho; alfinetes de lapela 

(joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para grava-

tas; medalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185684

[220]  Data de pedido : 2021/07/26
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[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/04  Su íç a

N.º 03364/2021

[210]  N.º : N/185685

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios de bolso; aparelhos e instru-

mentos cronométricos; peças e acessórios para instru-

mentos cronométricos; artigos horológicos; relógios de 

parede e de mesa; partes para relógios de parede e de 

mesa; relógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos 

para relógios de pulso (partes de relógios); braceletes 

para relógios de pulso; visores para relógios de pulso; 

fivelas para relógios de pulso; vidros para relógios de 

pulso; correntes de relógios de pulso; molas para reló-

gios de pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa 

e de relógios de pulso; mecanismos para relógios de 

pulso; acessórios para relógios de pulso; estojos para 

instrumentos cronométricos; estojos para relógios e 

relojoaria; suportes para relógios; caixas para apresen-

tação de relógios de pulso; artigos de joalharia; anéis 

(joalharia); pulseiras (joalharia); broches (joalharia); 

correntes (joalharia); colares (joalharia); ornamentos 

(joalharia); pendentes de joalharia; brincos; fivelas 

para joalharia; pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à 

medida) para jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; 

caixas para apresentação para joalharia; obras de arte 

em metais preciosos; obras de arte feitas de pedras 

preciosas; porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com 

objectos decorativos) em metais preciosos; botões de 

punho; alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gra-

vatas; alfinetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/04  Su íç a

N.º 03363/2021

[210]  N.º : N/185686

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 
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de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/03/04  Su íç a

N.º 03361/2021

[210]  N.º : N/185687

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185689

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 

guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 
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exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185690

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação; fornecimento de cursos de 

formação; serviços de formação profissional; organi-

zação de cursos de formação; organização de eventos 

para fins culturais; planeamento e realização de ac-

ções de formação; organização de exposições para fins 

culturais; organização de congressos e conferências 

com fins culturais e educativos; seminários; planea-

mento de festas (entretenimento); serviços de museus; 

exposições em museus; serviços de exposições de arte; 

edição de publicações; publicação de livros; publicação 

de manuais; publicação de catálogos; publicação de re-

vistas; publicação de revistas Web; serviços online de 

publicações electrónicas, não descarregáveis; serviços 

de publicação de edições periódicas e não periódicas, 

excepto textos publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185691

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06935/2021

[210]  N.º : N/185693

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 

guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 

exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06935/2021

[210]  N.º : N/185694

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação; fornecimento de cursos de 

formação; serviços de formação profissional; organi-

zação de cursos de formação; organização de eventos 

para fins culturais; planeamento e realização de ac-

ções de formação; organização de exposições para fins 

culturais; organização de congressos e conferências 

com fins culturais e educativos; seminários; planea-

mento de festas (entretenimento); serviços de museus; 

exposições em museus; serviços de exposições de arte; 

edição de publicações; publicação de livros; publicação 

de manuais; publicação de catálogos; publicação de re-

vistas; publicação de revistas Web; serviços online de 

publicações electrónicas, não descarregáveis; serviços 

de publicação de edições periódicas e não periódicas, 

excepto textos publicitários.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06935/2021

[210]  N.º : N/185695

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 
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pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06939/2021

[210]  N.º : N/185697

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 

guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 

exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06939/2021

[210]  N.º : N/185698

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Formação; fornecimento de cursos de 

formação; serviços de formação profissional; organi-

zação de cursos de formação; organização de eventos 

para fins culturais; planeamento e realização de ac-

ções de formação; organização de exposições para fins 

culturais; organização de congressos e conferências 

com fins culturais e educativos; seminários; planea-

mento de festas (entretenimento); serviços de museus; 

exposições em museus; serviços de exposições de arte; 

edição de publicações; publicação de livros; publicação 

de manuais; publicação de catálogos; publicação de re-

vistas; publicação de revistas Web; serviços online de 

publicações electrónicas, não descarregáveis; serviços 

de publicação de edições periódicas e não periódicas, 

excepto textos publicitários.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06939/2021

[210]  N.º : N/185699

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06937/2021

[210]  N.º : N/185701

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 
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guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 

exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06937/2021

[210]  N.º : N/185702

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação; fornecimento de cursos de 

formação; serviços de formação profissional; organi-

zação de cursos de formação; organização de eventos 

para fins culturais; planeamento e realização de ac-

ções de formação; organização de exposições para fins 

culturais; organização de congressos e conferências 

com fins culturais e educativos; seminários; planea-

mento de festas (entretenimento); serviços de museus; 

exposições em museus; serviços de exposições de arte; 

edição de publicações; publicação de livros; publicação 

de manuais; publicação de catálogos; publicação de re-

vistas; publicação de revistas Web; serviços online de 

publicações electrónicas, não descarregáveis; serviços 

de publicação de edições periódicas e não periódicas, 

excepto textos publicitários.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06937/2021

[210]  N.º : N/185703

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-

cos; artigos horológicos; relógios de parede e de mesa; 

partes para relógios de parede e de mesa; relógios de 

pulso; cronógrafos (relógios); estojos para relógios de 

pulso (partes de relógios); braceletes para relógios de 

pulso; visores para relógios de pulso; fivelas para reló-

gios de pulso; vidros para relógios de pulso; correntes 

de relógios de pulso; molas para relógios de pulso; agu-

lhas de relógios de parede e de mesa e de relógios de 

pulso; mecanismos para relógios de pulso; acessórios 

para relógios de pulso; estojos para instrumentos cro-

nométricos; estojos para relógios e relojoaria; suportes 

para relógios; caixas para apresentação de relógios 

de pulso; artigos de joalharia; anéis (joalharia); pul-

seiras (joalharia); broches (joalharia); correntes (jo-

alharia); colares (joalharia); ornamentos (joalharia); 

pendentes de joalharia; brincos; fivelas para joalharia; 

pedras preciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para 

jóias; caixas para jóias; estojos para jóias; caixas para 

apresentação para joalharia; obras de arte em metais 

preciosos; obras de arte feitas de pedras preciosas; 

porta-chaves em cabedal; porta-chaves (com objectos 

decorativos) em metais preciosos; botões de punho; 

alfinetes de lapela (joalharia); clipes para gravatas; al-

finetes para gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 
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[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06934/2021

[210]  N.º : N/185705

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho ou por 

grosso para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alf inetes de lapela (joa-

lharia), clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, 

medalhas, obras de arte, material impresso, publica-

ções impressas, artigos de papelaria, instrumentos de 

escrita, materiais para artistas, porta-notas, gravuras 

(impressões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de 

cabedal, guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, ves-

tuário, calçado, chapelaria; serviços de importação e 

exportação para artigos ópticos, artigos horológicos e 

instrumentos cronométricos, peças e acessórios para 

instrumentos cronométricos, relógios de pulso, artigos 

de joalharia, pedras preciosas, porta-chaves, estojos, 

caixas, botões de punho, alfinetes de lapela (joalharia), 

clipes para gravatas, alfinetes para gravatas, medalhas, 

obras de arte, material impresso, publicações impres-

sas, artigos de papelaria, instrumentos de escrita, 

materiais para artistas, porta-notas, gravuras (impres-

sões), malas, baús, bagagens, capas, artigos de cabedal, 

guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de apresentação de bens e ser-

viços; apresentação de bens em meios de comunicação, 

para fins de vendas a retalho; organização de eventos, 

exposições, feiras e espectáculos para fins comerciais, 

promocionais e publicitários; organização e direcção 

de exposições de arte para fins comerciais ou publici-

tários; organização e direcção de exposições culturais 

para fins comerciais ou publicitários; promoção de 

produtos e serviços através de patrocínio; organização 

de promoção de eventos de arrecadação de fundos de 

caridade; promoção de actividades artísticas e cultu-

rais; promoção de concertos musicais; promoção de 

arte de terceiros através de fornecimento de porfólios 

online através de um sítio de internet; promoção de 

bens e serviços de terceiros; serviços de publicidade 

relacionados com a venda de produtos horológicos e 

de joalharia; serviços de promoção de vendas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06934/2021

[210]  N.º : N/185706

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação; fornecimento de cursos de 

formação; serviços de formação profissional; organi-

zação de cursos de formação; organização de eventos 

para fins culturais; planeamento e realização de ac-

ções de formação; organização de exposições para fins 

culturais; organização de congressos e conferências 

com fins culturais e educativos; seminários; planea-

mento de festas (entretenimento); serviços de museus; 

exposições em museus; serviços de exposições de arte; 

edição de publicações; publicação de livros; publicação 

de manuais; publicação de catálogos; publicação de re-

vistas; publicação de revistas Web; serviços online de 

publicações electrónicas, não descarregáveis; serviços 

de publicação de edições periódicas e não periódicas, 

excepto textos publicitários.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 06934/2021

[210]  N.º : N/185707

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

[730]  Requerente : PATEK PHILIPPE SA GENE-

VE

  Endereço : Rue du Rhône, 41, 1204 Geneve, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cronométri-

cos; peças e acessórios para instrumentos cronométri-
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cos não incluídas em outras classes; artigos horológi-

cos; relógios de parede e de mesa; partes para relógios 

de parede e de mesa não incluídas em outras classes; 

relógios de pulso; cronógrafos (relógios); estojos para 

relógios de pulso (partes de relógios); braceletes para 

relógios de pulso; visores para relógios de pulso; fivelas 

para relógios de pulso; vidros para relógios de pulso; 

correntes de relógios de pulso; molas para relógios de 

pulso; agulhas de relógios de parede e de mesa e de 

relógios de pulso; mecanismos para relógios de pulso; 

acessórios para relógios de pulso não incluídos em ou-

tras classes; estojos para instrumentos cronométricos; 

estojos para relógios e relojoaria; suportes para reló-

gios; caixas para apresentação de relógios de pulso; 

artigos de joalharia; anéis (joalharia); pulseiras (joa-

lharia); broches (joalharia); correntes (joalharia); co-

lares (joalharia); ornamentos (joalharia); pendentes de 

joalharia; brincos; fivelas para joalharia; pedras pre-

ciosas; guarda-jóias (feitos à medida) para jóias; caixas 

para jóias; estojos para jóias; caixas para apresentação 

para joalharia; obras de arte em metais preciosos; 

obras de arte feitas de pedras preciosas; porta-chaves 

em cabedal; porta-chaves (com objectos decorativos) 

em metais preciosos; botões de punho; alfinetes de 

lapela (joalharia); clipes para gravatas; alfinetes para 

gravatas; medalhas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/07  Su íça

N.º 01899/2021

[210]  N.º : N/185708

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 188

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

 Pantone 2200C

 Pantone 2201C

[210]  N.º : N/185710

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

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Fornecimento de conselhos e infor-

mações relacionadas com moda; fornecimento de in-

formações relacionadas com vestuário e ornamentos 

pessoais para vestir; fornecimento de aconselhamento 

e informações relacionadas com a coordenação da 

moda; fornecimento de informações relacionadas com 

serviços de moda para indivíduos através da internet; 

informações relacionadas com serviços de coordena-

ção de moda para indivíduos; serviços de consultoria 

no domínio da moda; serviços de estilismo pessoal re-

lacionado com o vestuário; serviços de intermediação 

relacionados com a prestação de orientação, aconse-

lhamento ou assessoria no domínio da moda; serviços 

intermediários para o fornecimento de informações 

sobre moda; mediação do fornecimento de informa-

ções relacionadas com a moda; aluguer de vestuário e 

ornamentos pessoais para vestir e serviços de informa-

ções sobre aluguer de vestuário e ornamentos pessoais 

para vestir; aluguer de enfeites para o cabelo; serviços 

de redes sociais em linha; fornecimento de informa-

ções relacionadas à busca ou apresentação de amigos 

por utilizadores via internet; serviços de informações 

para pesquisar, conectar e apresentar amigos para 

utilizadores em geral via internet; serviços de previsão 

sob a forma de adivinhação do futuro; serviços de be-

neficência, nomeadamente fornecimento de vestuário 

a pessoas carenciadas; fornecimento de sapatos a pes-

soas carenciadas [serviços de beneficência]; forneci-

mento de doações de vestuário aos pobres e aos mais 

carenciados para fins de beneficência.

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

lha e branca tal como representadas na figura.

[210]  N.º : N/185713

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 616

31 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185723

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

[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 : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185724

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

[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 : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/185725

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

[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 : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores Azul 

Escuro (C100 M90 Y32 K24), Vermelho (C21 M90 

Y75 K12), Clarete (C27 M91 Y72 K28) e Ouro (Panto-

ne 872C) conforme mostrado na figura.

[210]  N.º : N/185726

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

[730]  Requerente : 

 HONG KONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 2-6

22 B

 Flat/Rm B 22/F On Dak Industrial Building 2-6 Wah 

Sing Street Kwai Chung NT

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185728

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

900 5 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185729

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

900 5 206

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185730

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2666

( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185731

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

[730]  Requerente : 

 Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

 Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 

6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong New Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185732

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

[730]  Requerente : 

 Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

 Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 

6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong New Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185733

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

[730]  Requerente : 

 Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

 Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 

6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong New Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185734

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

[730]  Requerente : 

 Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

 Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 

6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong New Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185735

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

[730]  Requerente : 

 Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

 Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 

6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong New Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185736

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

[730]  Requerente : 

 Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

  Endereço : 3611 6

1203 1205 1206 1207 1208 1209

 Rooms 1203, 1205, 1206, 1207, 1208 and 1209, No. 

6, Lane 3611, Zhangyang Road, Pudong New Area, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185737

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 925 B

4 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185738

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 925 B

4 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185739

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 925 B

4 J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185740

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

62 1 18-4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185743

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

[730]  Requerente : 

 BEIJI NG JI NGDONG 360 DU E-COM M ERCE 

LTD.

  Endereço : 

18 C 2 222

 Room 222, Floor2, Building C, No. 18, Kechuang 11 

Street, Beijing Economic And Technological Develop-

ment Zone, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



13640     37   2021  9  15 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185744

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

[730]  Requerente : Amazon Technologies, Inc.

  Endereço : 410 Terry Avenue North, Seattle, 

Washington 98109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

e serviços de lojas de vendas a retalho online apre-

sentando uma vasta gama de artigos para terceiros; 

serviços de lojas de vendas a retalho e serviços de lojas 

de vendas a retalho online; promoção de vendas para 

terceiros; provisão de mercado online para vendedo-

res e compradores de artigos e serviços; publicidade 

e marketing relacionados com uma vasta gama de 

artigos de consumo; provisão de informação comer-

cial e aconselhamento a consumidores na escolha de 

produtos e serviços; serviços de descontos (serviços 

retalhistas, por grosso, ou promoção de vendas); ges-

tão de programas de fidelização de consumidores; 

administração de programas de fidelização envolvendo 

descontos ou incentivos; serviços de programas de fi-

delização de consumidores apresentando recompensas 

sob a forma de serviços de expedição (shipping) com 

descontos e acesso antecipado a ofertas de vendas re-

talhistas com descontos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185747

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

3 313 315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185748

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

3 313 315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185749

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

3 313 315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185750

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

3 313 315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185751

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

3 313 315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185752

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

3 313 315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185753

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

3 313 315

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185754

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 1 3 4 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185755

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 1 3 4 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185758

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

[730]  Requerente : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd

  Endereço : 58 11

1101-1107

 Rm 1101-1107, 11th Flr, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185759

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

[730]  Requerente : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd

  Endereço : 58 11

1101-1107

 Rm 1101-1107, 11th Flr, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185760

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

[730]  Requerente : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd

  Endereço : 58 11

1101-1107

 Rm 1101-1107, 11th Flr, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185761

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas para o tratamento de feridas, queima-

duras e para o tratamento de cicatrizes após cirurgias; 
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pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sob a forma de li-

gaduras líquidas anti-sépticas, barreiras sendo pensos 

médicos, ligaduras para feridas cutâneas, esponjas 

impregnadas com anti-sépticos, tudo para uso médico 

dentro ou sobre o corpo de humanos ou não humanos; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sendo pensos para 

feridas, barreiras sendo pensos médicos, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, tudo para uso médico e feitos de ou com 

incorporação de colagénio; pensos de colagénio para 

feridas, películas sendo pensos para feridas, compres-

sas medicinais, algodão hidrófilo para pensos, prepa-

rações de espumas farmacêuticas para feridas, matri-

zes semilíquidas sendo pensos para feridas, barreiras 

sendo pensos médicos, ligaduras cirúrgicas, películas 

sendo pensos cirúrgicos, membranas sendo pensos ci-

rúrgicos para uso médico como dermoplastia temporá-

ria; implantes cirúrgicos feitos de tecido de colagénio 

vivo para uso na reparação e melhoria da pele; implan-

tes cirúrgicos e medicinais constituídos por tecido de 

colagénio vivo para uso médico; implantes cirúrgicos 

que compreendem tecidos de colagénio vivo para tra-

tamento de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185762

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Implantes médicos não vivos consti-

tuídos por colagénio não vivo e composição de matriz 

extracelular; matrizes semilíquidas na natureza de su-

portes implantáveis compreendendo tecido de colagé-

nio vivo para manter o contorno do tecido; implantes 

constituídos por matérias naturais não vivas para uso 

na reparação e melhoria da pele; implantes cirúrgicos 

e médicos não vivos compostos de colagénio; cons-

truções de colagénio para fins médicos, cirúrgicos ou 

veterinários na natureza de estruturas implantáveis 

que compreendem materiais artificiais para manter o 

contorno do tecido; implantes não vivos à base de co-

lagénio natural para tratamento da dor pós-operatória; 

implantes não vivos à base de colagénio natural para 

tratamento de feridas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185763

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas para o tratamento de feridas, queima-

duras e para o tratamento de cicatrizes após cirurgias; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sob a forma de li-

gaduras líquidas anti-sépticas, barreiras sendo pensos 

médicos, ligaduras para feridas cutâneas, esponjas 

impregnadas com anti-sépticos, tudo para uso médico 

dentro ou sobre o corpo de humanos ou não humanos; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sendo pensos para 

feridas, barreiras sendo pensos médicos, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, tudo para uso médico e feitos de ou com 

incorporação de colagénio; pensos de colagénio para 

feridas, películas sendo pensos para feridas, compres-

sas medicinais, algodão hidrófilo para pensos, prepa-

rações de espumas farmacêuticas para feridas, matri-

zes semilíquidas sendo pensos para feridas, barreiras 

sendo pensos médicos, ligaduras cirúrgicas, películas 

sendo pensos cirúrgicos, membranas sendo pensos ci-

rúrgicos para uso médico como dermoplastia temporá-

ria; implantes cirúrgicos feitos de tecido de colagénio 

vivo para uso na reparação e melhoria da pele; implan-

tes cirúrgicos e medicinais constituídos por tecido de 

colagénio vivo para uso médico; implantes cirúrgicos 
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que compreendem tecidos de colagénio vivo para tra-

tamento de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185764

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Implantes médicos não vivos consti-

tuídos por colagénio não vivo e composição de matriz 

extracelular; matrizes semilíquidas na natureza de su-

portes implantáveis compreendendo tecido de colagé-

nio vivo para manter o contorno do tecido; implantes 

constituídos por matérias naturais não vivas para uso 

na reparação e melhoria da pele; implantes cirúrgicos 

e médicos não vivos compostos de colagénio; cons-

truções de colagénio para fins médicos, cirúrgicos ou 

veterinários na natureza de estruturas implantáveis 

que compreendem materiais artificiais para manter o 

contorno do tecido; implantes não vivos à base de co-

lagénio natural para tratamento da dor pós-operatória; 

implantes não vivos à base de colagénio natural para 

tratamento de feridas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185765

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas para o tratamento de feridas, queima-

duras e para o tratamento de cicatrizes após cirurgias; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sob a forma de li-

gaduras líquidas anti-sépticas, barreiras sendo pensos 

médicos, ligaduras para feridas cutâneas, esponjas 

impregnadas com anti-sépticos, tudo para uso médico 

dentro ou sobre o corpo de humanos ou não humanos; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sendo pensos para 

feridas, barreiras sendo pensos médicos, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, tudo para uso médico e feitos de ou com 

incorporação de colagénio; pensos de colagénio para 

feridas, películas sendo pensos para feridas, compres-

sas medicinais, algodão hidrófilo para pensos, prepa-

rações de espumas farmacêuticas para feridas, matri-

zes semilíquidas sendo pensos para feridas, barreiras 

sendo pensos médicos, ligaduras cirúrgicas, películas 

sendo pensos cirúrgicos, membranas sendo pensos ci-

rúrgicos para uso médico como dermoplastia temporá-

ria; implantes cirúrgicos feitos de tecido de colagénio 

vivo para uso na reparação e melhoria da pele; implan-

tes cirúrgicos e medicinais constituídos por tecido de 

colagénio vivo para uso médico; implantes cirúrgicos 

que compreendem tecidos de colagénio vivo para tra-

tamento de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185766

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Implantes médicos não vivos consti-

tuídos por colagénio não vivo e composição de matriz 

extracelular; matrizes semilíquidas na natureza de su-

portes implantáveis compreendendo tecido de colagé-

nio vivo para manter o contorno do tecido; implantes 

constituídos por matérias naturais não vivas para uso 

na reparação e melhoria da pele; implantes cirúrgicos 

e médicos não vivos compostos de colagénio; cons-

truções de colagénio para fins médicos, cirúrgicos ou 

veterinários na natureza de estruturas implantáveis 

que compreendem materiais artificiais para manter o 

contorno do tecido; implantes não vivos à base de co-
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lagénio natural para tratamento da dor pós-operatória; 

implantes não vivos à base de colagénio natural para 

tratamento de feridas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185767

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas para o tratamento de feridas, queima-

duras e para o tratamento de cicatrizes após cirurgias; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sob a forma de li-

gaduras líquidas anti-sépticas, barreiras sendo pensos 

médicos, ligaduras para feridas cutâneas, esponjas 

impregnadas com anti-sépticos, tudo para uso médico 

dentro ou sobre o corpo de humanos ou não humanos; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sendo pensos para 

feridas, barreiras sendo pensos médicos, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, tudo para uso médico e feitos de ou com 

incorporação de colagénio; pensos de colagénio para 

feridas, películas sendo pensos para feridas, compres-

sas medicinais, algodão hidrófilo para pensos, prepa-

rações de espumas farmacêuticas para feridas, matri-

zes semilíquidas sendo pensos para feridas, barreiras 

sendo pensos médicos, ligaduras cirúrgicas, películas 

sendo pensos cirúrgicos, membranas sendo pensos ci-

rúrgicos para uso médico como dermoplastia temporá-

ria; implantes cirúrgicos feitos de tecido de colagénio 

vivo para uso na reparação e melhoria da pele; implan-

tes cirúrgicos e medicinais constituídos por tecido de 

colagénio vivo para uso médico; implantes cirúrgicos 

que compreendem tecidos de colagénio vivo para tra-

tamento de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185768

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Implantes médicos não vivos consti-

tuídos por colagénio não vivo e composição de matriz 

extracelular; matrizes semilíquidas na natureza de su-

portes implantáveis compreendendo tecido de colagé-

nio vivo para manter o contorno do tecido; implantes 

constituídos por matérias naturais não vivas para uso 

na reparação e melhoria da pele; implantes cirúrgicos 

e médicos não vivos compostos de colagénio; cons-

truções de colagénio para fins médicos, cirúrgicos ou 

veterinários na natureza de estruturas implantáveis 

que compreendem materiais artificiais para manter o 

contorno do tecido; implantes não vivos à base de co-

lagénio natural para tratamento da dor pós-operatória; 

implantes não vivos à base de colagénio natural para 

tratamento de feridas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185769

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas para o tratamento de feridas, queima-

duras e para o tratamento de cicatrizes após cirurgias; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sob a forma de li-

gaduras líquidas anti-sépticas, barreiras sendo pensos 

médicos, ligaduras para feridas cutâneas, esponjas 
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impregnadas com anti-sépticos, tudo para uso médico 

dentro ou sobre o corpo de humanos ou não humanos; 

pensos para feridas, películas sob a forma de pensos 

para feridas, compressas medicinais, algodão hidrófilo 

para pensos, preparações de espumas farmacêuticas 

para feridas, matrizes semilíquidas sendo pensos para 

feridas, barreiras sendo pensos médicos, ligaduras 

para feridas cutâneas, esponjas impregnadas com anti-

-sépticos, tudo para uso médico e feitos de ou com 

incorporação de colagénio; pensos de colagénio para 

feridas, películas sendo pensos para feridas, compres-

sas medicinais, algodão hidrófilo para pensos, prepa-

rações de espumas farmacêuticas para feridas, matri-

zes semilíquidas sendo pensos para feridas, barreiras 

sendo pensos médicos, ligaduras cirúrgicas, películas 

sendo pensos cirúrgicos, membranas sendo pensos ci-

rúrgicos para uso médico como dermoplastia temporá-

ria; implantes cirúrgicos feitos de tecido de colagénio 

vivo para uso na reparação e melhoria da pele; implan-

tes cirúrgicos e medicinais constituídos por tecido de 

colagénio vivo para uso médico; implantes cirúrgicos 

que compreendem tecidos de colagénio vivo para tra-

tamento de feridas e alívio da dor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185770

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

[730]  Requerente : Innocoll Pharmaceuticals Limited

  Endereço : 9 Block D, Monksland Business Park, 

Monksland, Athlone, Co. Roscommon Ireland

  Nacionalidade :  Irlandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Implantes médicos não vivos consti-

tuídos por colagénio não vivo e composição de matriz 

extracelular; matrizes semilíquidas na natureza de su-

portes implantáveis compreendendo tecido de colagé-

nio vivo para manter o contorno do tecido; implantes 

constituídos por matérias naturais não vivas para uso 

na reparação e melhoria da pele; implantes cirúrgicos 

e médicos não vivos compostos de colagénio; cons-

truções de colagénio para fins médicos, cirúrgicos ou 

veterinários na natureza de estruturas implantáveis 

que compreendem materiais artificiais para manter o 

contorno do tecido; implantes não vivos à base de co-

lagénio natural para tratamento da dor pós-operatória; 

implantes não vivos à base de colagénio natural para 

tratamento de feridas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185772

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29 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/185773

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105

10 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185774

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

  Endereço : 101-105

10 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185775

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105

10 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185776

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105

10 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185778

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

[730]  Requerente : 

 WONG CHI KEI

  Endereço : 2

15 I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185787

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185789

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185790

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185791

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185793

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185794

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185796

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185797

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185798

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185800

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

[730]  Requerente : 

 Cai Xiuxia

  Endereço : 49

 No. 49, Longxi New Village, Yongning Town, Shishi 

City, Fujian, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185801

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

[730]  Requerente : 

 WEN SHIFANG

  Endereço : 232 1 23A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185806

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

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêutico.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/03/18  França

N.º 4745150

[210]  N.º : N/185807

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

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  França

N.º 4745152

[210]  N.º : N/185808

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

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  França

N.º 4745158

[210]  N.º : N/185809

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

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  França

N.º 4745297

[210]  N.º : N/185810

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

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  França

N.º 4745165

[210]  N.º : N/185811

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

[730]  Requerente : SANOFI

  Endereço : 54 rue La Boétie, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/18  França

N.º 4745168

[210]  N.º : N/185815

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185816

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185817

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185818

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185819

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185820

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185821

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185822

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185823

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

408 3 2403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185824

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

[730]  Requerente : 

 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

  Endereço : 88 2

3 311

 Room 311, Floor 3, Building 2, No.88 Jiangling Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185825

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

[730]  Requerente : 

 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

  Endereço : 88 2

3 311

 Room 311, Floor 3, Building 2, No.88 Jiangling Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185826

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

[730]  Requerente : 

 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

  Endereço : 88 2

3 311
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 Room 311, Floor 3, Building 2, No.88 Jiangling Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185827

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

[730]  Requerente : 

 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

  Endereço : 88 2

3 311

 Room 311, Floor 3, Building 2, No.88 Jiangling Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185828

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 166

124 F10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185833

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 2

39

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185834

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 2

39

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185835

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 2

39

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185836

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 2

39

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185840

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Adesivos para fixar cabelos postiços; 

preparações para remover ferrugem; sabões e deter-

gentes; unhas postiças; pestanas postiças; adesivos 

para fixar pestanas postiças; preparações para polir; 

papel de polimento; saquetas com fragrâncias; cosmé-

ticos; preparações anti-estáticas para uso doméstico; 

produtos desengordurantes para uso doméstico; incen-

so; papel abrasivo [lixa]; panos abrasivos; areia abrasi-

va; preparações para refrescar o hálito; preparações de 

fragrâncias e aromas; dentífricos; pedra-pomes artifi-

cial; amido para uso em lavandaria; gelatina de algas 

marinhas para uso em lavandaria [funori]; produtos 

amaciantes da roupa para uso em lavandaria; lixivia 

para uso em lavandaria; benzina para remoção de nó-

doas; preparações para decapagem de tintas; desodo-

rizantes para animais; potpourris [fragrâncias]; creme 

para calçado; graxa [graxa para calçado]; preparações 

para o banho, sem serem para uso medicinal; prepa-

rações para perfumar o ambiente; aromáticos [óleos 

essenciais].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185842

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Fatiadores de ovos não eléctricos; es-

camadores não eléctricos para escamação de postas 

de bonito seco (escamadores katsuo-bushi); colheres; 

fatiadores de queijo não eléctricos; afiadores de giz de 

alfaiate; espátulas para tintas; estojos de barbear; cor-

tadores de pizza, não eléctricos; picaretas para gelo; 

pinças; garfos [talheres]; conjuntos de pedicura; pinças 

para curvar as pestanas; conjuntos de manicura; tena-

zes para lareira; abre-latas, não eléctricos; ferramentas 

manuais accionadas manualmente, excepto ferramen-
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tas manuais com lâminas ou pontiagudas; ferramen-

tas manuais com lâminas ou pontiagudas e espadas; 

braseiros para transportar carvão vivo [Juno]; facas de 

mergulho; suportes para facas de mergulho; ferramen-

tas de corte [somente manuais]; foles para chaminés 

[instrumentos manuais]; máquinas de barbear eléctri-

cas e máquinas para cortar o cabelo eléctricas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185843

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ficheiros de música descarregáveis; 

ficheiros de imagens descarregáveis; alarmes contra 

fugas de gás; películas para diapositivos impressiona-

dos; molduras para filmes de diapositivos; apitos para 

desporto; metrónomos; discos acústicos; capacetes de 

protecção para desporto; máquinas e aparelhos cine-

matográficos; filmes cinematográficos impressionados; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

domésticos; alarmes contra incêndios; conversores ro-

tativos; óculos [lunetas e óculos de protecção]; peças e 

acessórios para óculos; aparelhos e equipamentos de 

salvamento; circuitos electrónicos e CD-ROM grava-

dos com programas para jogos portáteis com ecrãs de 

cristais líquidos; máquinas e aparelhos ópticos; luvas 

de protecção contra acidentes; máquinas e aparelhos 

fotográficos; protectores auriculares para nadadores; 

tampões para os ouvidos para mergulhadores; máqui-

nas e instrumentos de medição ou teste; modificadores 

de fase; medidores e ensaiadores eléctricos ou mag-

néticos; máquinas e aparelhos de telecomunicações; 

máquinas, aparelhos electrónicos e suas peças; circui-

tos electrónicos e CD-ROM gravados com programas 

de execução automáticos para instrumentos musicais 

electrónicos; publicações electrónicas descarregáveis; 

fios e cabos eléctricos; baterias e pilhas; aparelhos de 

aviso anti-roubo; máquinas e aparelhos de distribuição 

ou controlo de energia; capacetes de protecção contra 

acidentes; máscaras contra o pó; vestuário à prova de 

fogo; capuzes de prevenção de desastres; máscaras de 

gás; aparelhos de aviso anti-roubo; viseiras anti-refle-

xo; viseiras anti-encandeamento; máscaras de solda-

gem; aparelhos e instrumentos de laboratório; discos 

de vídeo e fitas de vídeo gravados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185844

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Argolas para chaves; troféus [taças de 

prémios]; escudos comemorativos; ornamentos para sa-

patos em metais preciosos; relógios de mesa ou parede 

e relógios; ornamentos pessoais [joalharia, bijutaria]; 

pedras preciosas semitrabalhadas e suas imitações; es-

tojos para joalharia.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185845

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Sacos de lixo em plástico para uso do-

méstico; sacos [bolsas] em plástico para embalagem; 

produtos de impressão; toalhas de mão higiénicas em 

papel; películas de plástico para embrulhar alimentos 

para uso doméstico; etiquetas de bagagem em papel; 

moldes em papel; giz de alfaiate; sacos de lixo em 

papel para uso doméstico; toalhas de papel; toalhas 

de mesa em papel; guardanapos de mesa em papel; 
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estandartes em papel; lenços de papel; bandeiras em 

papel; toalhas de mão em papel; recipientes de papel 

para embalagem; sacos e sacas de papel; papel e car-

tão; colas e outros adesivos para papelaria ou para 

uso doméstico; fotografias [impressas]; suportes para 

fotografias; pinturas e obras caligráficas; pincéis para 

decoradores; lacre; artigos de papelaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185849

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Oleados; cortinas; mosquiteiros; panos 

gomados impermeáveis; cortinas para duches; sacos-

-cama; toalhas de mesa, não em papel; reposteiros 

[cortinados espessos]; estandartes e bandeiras, não 

em papel; panos revestidos a vinil; panos para mesas 

de bilhar [feltro fino]; tecidos de feltro e têxteis não-

-tecidos; panos para a louça; fronhas de almofadas 

[invólucros de almofadas]; tecidos tricotados; panos 

emborrachados; materiais de filtragem em matérias 

têxteis; têxteis tecidos; guardanapos de mesa em ma-

térias têxteis; capas para assentos de sanita em ma-

térias têxteis; coberturas para assentos em matérias 

têxteis; tapeçarias murais em matérias têxteis; bolsas 

[agasalhos] para bebés; artigos têxteis tecidos para uso 

pessoal; edredões para futons; capas de edredões para 

futons; telas de futons [futons não estofados]; lençóis 

de cama; cobertores.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185850

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Ligas; suspensórios [suspensórios]; 

faixas para a cintura; cintos [vestuário]; vestuário para 

desporto; calçado especial para desporto; fatos de 

máscaras; suspensórios para peúgas; vestuário; cha-

pelaria para vestir; calçado [sem ser calçado especial 

para desporto].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185851

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Barbas postiças; bigodes postiços; fitas 

[retrosaria]; rolos para o cabelo, não eléctricos; botões; 

alfinetes para bonés, não em metais preciosos; fitas; 

autocolantes ornamentais para jaquetas; insígnias para 

vestir, não em metais preciosos; fivelas para vestuário 

[fivelas de vestuário]; emblemas para vestir, não de 

metais preciosos; broches para vestuário; ilhós para 

calçado; atacadores para calçado; fechos metálicos 

para sapatos e botas; ornamentos para o calçado, não 

em metais preciosos; caixas de costura; espátulas de 

costura; dedais de costura; tecidos de renda bordados; 

enfia-agulhas; almofadas para agulhas e alfinetes; 

caixas para agulhas; agulhas; cordões [laços]; flores 

artificiais; alfinetes especiais para faixas de quimonos 

[Obi-dome]; rolos eléctricos para os cabelos, sem se-

rem instrumentos manuais; ornamentos para o cabelo; 

ilhós para vestuário; tecidos tricotados com rendas 

Raschel, laços; agulhas de tricô; fitas elásticas para se-

gurar as mangas; braçadeiras.

[540]  Marca : 
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[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185852

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes Tatami [tapetes japoneses de 

palha de arroz]; relva artificial; tapetes de banho para 

lavabos; tapetes de ginástica; revestimentos para pa-

vimentos; tapeçarias murais não em matérias têxteis; 

papel de parede.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185853

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos; fogos de arti f íc io de 

brincar; jogos de dados; jogos de dados japoneses 

[Sugoroku]; copos para dados; jogos de damas chine-

ses [jogos]; cordas para papagaios de papel; jogos de 

xadrez; jogos de damas [conjuntos de jogos de damas]; 

jogos de dominó; cartas de jogar; equipamento de bi-

lhar; brinquedos para animais domésticos; mah-jong; 

jogos Go ; equipamentos de desporto; cartas de 

jogar japonesas [utagaruta]; cartas de jogar japonesas 

[Hanafuda]; brinquedos de mastigar para cães de esti-

mação; caixas para coletores de insectos; aparelhos de 

prestidigitação; xadrez japonês [jogos Shogi]; bonecas; 

equipamento de pesca; redes para borboletas; máqui-

nas e aparelhos de jogos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/02/04  Japão

N.º 2021-013011

[210]  N.º : N/185854

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

[730]  Requerente : Daiso Industries Co., Ltd.

  Endereço : 1-4-14 Yoshiyuki Higashi, Saijo, 

Higashihiroshima-city, Hiroshima 739-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e anúncios pu-

blicitários; promoção de produtos e serviços de tercei-

ros através da administração de planos de incentivos 

de vendas e promocionais envolvendo selos (cupões) 

comerciais; análise de gestão de negócios ou consulto-

ria de negócios; gestão de negócios; pesquisa ou aná-

lise de marketing; fornecimento de informações sobre 

vendas comerciais; serviços de agência de importação-

-exportação; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

para uma variedade de produtos em cada área de ves-

tuário, alimentos e bebidas e artigos para o dia-a-dia, 

contendo todos os produtos em conjunto; serviços de 

venda a retalho ou serviços grossistas de tecidos e rou-

pa de cama; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de vestuário; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de fraldas; serviços de venda a retalho ou serviços 

por grosso de calçado, sem ser calçado especial para 

desporto; serviços de venda a retalho ou serviços por 

grosso de sacos e bolsas; serviços retalhistas ou servi-

ços grossistas de artigos pessoais; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de alimentos e bebidas; serviços 

retalhistas ou serviços grossistas de bebidas alcoólicas; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de carne; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de marisco; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de legumes 

e frutas; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

confeitaria, pão e bolos; serviços retalhistas ou servi-

ços grossistas de arroz e cereais; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de leite; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de bebidas gaseificadas [bebidas 

refrescantes] e bebidas não alcoólicas de sumos de fru-

tos; serviços retalhistas ou serviços grossistas de chá, 

café e cacau; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de alimentos processados; serviços retalhistas ou ser-

viços grossistas de automóveis; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de veículos motorizados de duas 

rodas; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

bicicletas; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de móveis; serviços retalhistas ou serviços grossistas 
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de acessórios para marcenaria; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de tapetes tatami; serviços retalhis-

tas ou serviços grossistas de equipamentos de ritual; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de máquinas 

e aparelhos eléctricos; serviços retalhistas ou serviços 

grossistas de ferramentas manuais com lâminas ou 

pontiagudas, ferramentas manuais e ferragens metáli-

cas; serviços de venda a retalho ou serviços por grosso 

de equipamento de cozinha, ferramentas de limpeza e 

utensílios de lavagem; serviços de venda a retalho ou 

serviços por grosso de produtos farmacêuticos, veteri-

nários e higiénicos e artigos médicos; serviços retalhis-

tas ou grossistas de cosméticos, produtos de higiene, 

dentífricos, sabões e detergentes; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de máquinas, implementos e 

suprimentos agrícolas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda grossista de flores [naturais] e árvo-

res; serviços retalhistas ou serviços grossistas de com-

bustível; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

produtos de impressão; serviços retalhistas ou serviços 

grossistas de papel e artigos de papelaria; serviços re-

talhistas ou serviços grossistas de artigos desportivos; 

serviços de venda a retalho ou serviços por grosso de 

brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; 

serviços de venda a retalho ou serviços por grosso de 

instrumentos musicais e discos acústicos; serviços de 

venda a retalho ou serviços por grosso de máquinas e 

aparelhos fotográficos e material fotográfico; serviços 

de venda a retalho ou serviços por grosso de relógios 

de mesa ou de parede, relógios e óculos [lunetas e 

óculos de protecção]; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de tabaco e artigos para 

fumadores; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de materiais de construção; serviços retalhistas ou ser-

viços grossistas de pedras preciosas semitrabalhadas e 

suas imitações; serviços retalhistas ou serviços grossis-

tas para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185855

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

[730]  Requerente : POLA INC.

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

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185856

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador; software de jogos de 

vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de jo-

gos de vídeo para uso com máquinas de jogos de vídeo; 

discos de jogos de vídeos e cartuchos; software de jo-

gos de computador para uso em telemóveis e telefones 

celulares; programas de jogos para telefones móveis; 

gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis 

para computadores, máquinas de jogos de vídeo ou 

telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados 

em jogos de computador e de vídeo; discos compactos 

gravados; música descarregável através de uma rede 

de computador global e dispositivos sem fios; estojos 

adaptados para telemóveis; sistemas de computador; 

computadores; placas de jogos de arcada, nomeada-

mente suportes de registo magnético pré-gravados com 

programas de jogos de arcadas; tiras para telefones 

móveis; discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; 

publicações electrónicas (descarregáveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185857

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Provisão de jogos online; provisão de 

informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de servi-

ços de arcadas de diversões; provisão de informação 

relacionada com instalações de divertimento; parques 

de divertimento; provisão de informação relacionada 

com parques de divertimento; provisão de entreteni-

mento sob a forma de imagens online, filmes, imagens 

em movimento e gráficos; fotografia; planeamento, e 

gestão de torneios de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185858

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador; software de jogos de 

vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de jo-

gos de vídeo para uso com máquinas de jogos de vídeo; 

discos de jogos de vídeos e cartuchos; software de jo-

gos de computador para uso em telemóveis e telefones 

celulares; programas de jogos para telefones móveis; 

gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis 

para computadores, máquinas de jogos de vídeo ou 

telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados 

em jogos de computador e de vídeo; discos compactos 

gravados; música descarregável através de uma rede 

de computador global e dispositivos sem fios; estojos 

adaptados para telemóveis; sistemas de computador; 

computadores; placas de jogos de arcada, nomeada-

mente suportes de registo magnético pré-gravados com 

programas de jogos de arcadas; tiras para telefones 

móveis; discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; 

publicações electrónicas (descarregáveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185859

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Provisão de jogos online; provisão de 

informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de servi-

ços de arcadas de diversões; provisão de informação 

relacionada com instalações de divertimento; parques 

de divertimento; provisão de informação relacionada 

com parques de divertimento; provisão de entreteni-

mento sob a forma de imagens online, filmes, imagens 

em movimento e gráficos; fotografia; planeamento, e 

gestão de torneios de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185860

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador; software de jogos de 

vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de jo-

gos de vídeo para uso com máquinas de jogos de vídeo; 

discos de jogos de vídeos e cartuchos; software de jo-

gos de computador para uso em telemóveis e telefones 

celulares; programas de jogos para telefones móveis; 

gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis 

para computadores, máquinas de jogos de vídeo ou 

telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados 

em jogos de computador e de vídeo; discos compactos 

gravados; música descarregável através de uma rede 

de computador global e dispositivos sem fios; estojos 

adaptados para telemóveis; sistemas de computador; 

computadores; placas de jogos de arcada, nomeada-

mente suportes de registo magnético pré-gravados com 

programas de jogos de arcadas; tiras para telefones 

móveis; discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; 

publicações electrónicas (descarregáveis).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185861

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

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Provisão de jogos online; provisão de 

informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de servi-

ços de arcadas de diversões; provisão de informação 

relacionada com instalações de divertimento; parques 

de divertimento; provisão de informação relacionada 

com parques de divertimento; provisão de entreteni-

mento sob a forma de imagens online, filmes, imagens 

em movimento e gráficos; fotografia; planeamento, e 

gestão de torneios de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185864

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

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 

19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185865

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

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 

19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185866

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

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 

19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185867

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

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 

19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185868

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

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 

19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185869

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

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 

19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185870

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

[730]  Requerente : 

 ZBOM HOME COLLECTION CO., LTD

  Endereço : 

19

 No.19 Lianshui Road, Luyang Industrial Zone, Hefei, 

Anhui, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185872

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

[730]  Requerente : FrieslandCampina Nederland B.V.

  Endereço : Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFO-

ORT, the Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185892

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

[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/185893

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

[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/185894

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

[730]  Requerente : Shangri-La International Hotel 

Management Limited

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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  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/185895

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

[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 : 43

[511]  Serviços : Hotéis e motéis, serviços de aparta-

mentos e condomínios de férias auto-atendimentos, 

serviços de pensões; serviços de hotéis-resorts; reser-

vas de alojamento em hotéis; serviços de reserva de 

alojamento em hotéis e de férias; serviços de reservas 

e informações relacionados com hotéis; serviços de ba-

res, cafés, cafetarias, snack-bares, lojas de café, restau-

rantes e serviços de catering; serviços de salões de ho-

tel; serviços de banquetes; fornecimento de instalações 

para conferências e exposições; serviços de agência de 

reservas para alojamento em hotéis, mediação e alu-

guer de alojamento para férias, aluguer e / ou reserva 

de alojamento turístico, serviços de posto de turismo 

e agência de viagens para reservas de alojamento; ser-

viços de catering; prestação de serviços de alimentos 

e bebidas, preparação de comidas e bebidas, restau-

rantes de self-service e / ou de comida rápida; aluguer 

de salas para eventos sociais; fornecimento de infor-

mações relacionadas com serviços de hotelaria online 

a partir de uma base de dados informática ou através 

da Internet ou extranets; fornecimento de informações 

relacionadas com a preparação de alimentos e bebidas 

e serviços de catering online a partir de uma base de 

dados informática ou através da Internet ou extranets; 

fornecimento de informações relacionadas com ser-

viços de restaurantes e bares online a partir de uma 

base de dados informática ou através da Internet ou 

de serviços de extranets; serviços de campos de férias 

(alojamento temporário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185896

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

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farma-

cêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185897

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

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparados e substâncias farma-

cêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185898

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

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farma-

cêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185900

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

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

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185901

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

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

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185902

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

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

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185903

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

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

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185904

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

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

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185905

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

[730]  Requerente : 

 Genki Forest (Beijing) Food Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : 6

501

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

North Road, Chaoyang Dist., Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185909

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185910

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 



13666     37   2021  9  15 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185911

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185912

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

19 24

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185913

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27-29

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185914

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27-29

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185928

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 



N.º 37 — 15-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13667

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185929

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

CPU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185932

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185933

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

 WONG CHOR HON THOMAS

  Endereço : 41 1

B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185938

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA PILOT 

CORPORATION (ALSO TRADING AS PILOT 

CORPORATION)

  Endereço : 6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas e aparelhos de diversão para 

uso em parques de diversões; brinquedos para animais 

domésticos; brinquedos; bonecas; jogos de Go; xadrez 

Japonês (jogos de Shogi); cartas de jogar Japonesas 

(Utagaruta); dados; jogos de dados Japoneses (Su-

goroku); copos para dados; jogos de damas Chinesas 

(jogos); jogos de xadrez; jogos de damas (conjunto de 

jogos de damas); aparelhos de prestidigitação; jogos 

de dominós; cartas de jogar; cartas de jogar Japonesas 

(Hanafuda); jogos de mah-jong; jogos de tabuleiro; 

máquinas e aparelhos de jogos; equipamentos de bi-

lhar; equipamentos para a pesca; redes para borbole-

tas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/04/21  Japão

N.º JP 2021-49065
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[210]  N.º : N/185939

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : AstraZeneca AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados e substâncias farma-

cêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185940

[220]  Data de pedido : 2021/07/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185943

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185944

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

N

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185945

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 164

2 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185946

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185947

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185948

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185949

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185952

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 KIMREN GROUP LIMITED

  Endereço : 37 A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0

K 0

 C 0 M 18 Y 69 K 31

[210]  N.º : N/185955

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 KIMREN GROUP LIMITED

  Endereço : 37 A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0

K 0

 C 0 M 18 Y 69 K 31

[210]  N.º : N/185956

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 6

1905

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185957

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9 6

1905

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185959

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 20

3

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/185960

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : VETEMENTS GROUP AG

  Endereço : Binzstrasse 44, 8045 Zurich, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/24  União Euro-

peia N.º 018407081

[210]  N.º : N/185961

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : VETEMENTS GROUP AG

  Endereço : Binzstrasse 44, 8045 Zurich, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/02/24  União Euro-

peia N.º 018407081

[210]  N.º : N/185962

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185963

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185972

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

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

ted

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

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185973

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

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

ted

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

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185974

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

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

ted

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

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185975

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

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

ted

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

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185976

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

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

ted

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

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185977

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

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

ted

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

Yee Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185979

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/185980

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185981

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185989

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 Everest Medicines (China) Co., Ltd.

  Endereço : 

8 4

 F2, #4 Building, Xinda Road, No. 8, Huimin Stre-

et, Jiashan County, Jiaxing City, Zhejiang Province, 

P.R.C.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/185990

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações médicas e veterinárias; 

preparações e artigos de higiene; preparações medi-

cinais para os cuidados da pele; preparações farma-

cêuticas; preparações farmacêuticas para cuidados 

de saúde; curativos, ligaduras e aplicadores médicos; 

materiais para pensos; ligaduras para feridas cutâneas; 

fitas adesivas para uso médico; palas oculares [oclusi-

vos] para uso médico; preparações para a limpeza da 

pele para uso medicinal; toalhetes impregnados com 

produtos medicinais para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172318

[210]  N.º : N/185992

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, sem ser para uso medicinal; preparações para 

os cuidados da pele, dos olhos e das unhas; cosméticos 

e preparações para os cuidados da pele; cosméticos e 

preparações cosméticas; preparações de colágeno para 

fins cosméticos; adesivos contendo preparações não 

medicinais para os cuidados da pele; toalhetes impreg-
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nados com produtos para os cuidados da pele; másca-

ras para a pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172316

[210]  N.º : N/185993

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações médicas e veterinárias; 

preparações e artigos de higiene; preparações medi-

cinais para os cuidados da pele; preparações farma-

cêuticas; preparações farmacêuticas para cuidados 

de saúde; curativos, ligaduras e aplicadores médicos; 

materiais para pensos; ligaduras para feridas cutâneas; 

fitas adesivas para uso médico; palas oculares [oclusi-

vos] para uso médico; preparações para a limpeza da 

pele para uso medicinal; toalhetes impregnados com 

produtos medicinais para os cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172316

[210]  N.º : N/185994

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Artigos, aparelhos e instrumentos 

científicos, de pesquisa, de navegação, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópticos, 

de pesagem, medição, sinalização, detecção, teste, 

inspecção, salvamento e ensino; filtros para máscaras 

respiratórias, protetores faciais e capacetes; máscaras 

de protecção, protetores faciais e capacetes; máscaras 

de protecção respiratórias industriais; filtros acústicos; 

vestuário, chapelaria e calçado de protecção indus-

trial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172316

[210]  N.º : N/185995

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Artigos, aparelhos e instrumentos ci-

rúrgicos, médicos, dentários e veterinários; máscaras 

cirúrgicas; máscaras médicas; máscaras cirúrgicas de 

elevada filtração; máscaras faciais para uso médico; 

máscaras faciais para fins sanitários; coberturas faciais 

sendo máscaras sanitárias para a protecção contra in-

fecções virais; aparelhos e equipamentos respiratórios 

para fins médicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172316

[210]  N.º : N/185999

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, pes-

quisas e concepção com eles relacionados; serviços de 

análises industriais, pesquisas industriais e concepção 

industrial; serviços de controle de qualidade e auten-

ticação; pesquisa e desenvolvimento de produtos; pes-

quisa e desenvolvimento na área de têxteis; pesquisa e 

desenvolvimento na área de têxteis de nanofibras; pes-

quisa e desenvolvimento no campo de têxteis de nano-

fibras por electrofiação; consultadoria na engenharia 
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relacionada com têxteis de nanofibras; consultoria em 

engenharia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172316

[210]  N.º : N/186000

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : NANOLAYR LIMITED

  Endereço : 59 Mahunga Drive, Mangere Bridge, 

Auckland 2022, Nova Zelândia

  Nacionalidade :  Neozelandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, sem ser para uso medicinal; preparações para 

os cuidados da pele, dos olhos e das unhas; cosméticos 

e preparações para os cuidados da pele; cosméticos e 

preparações cosméticas; preparações de colagéno para 

fins cosméticos; adesivos contendo preparações não 

medicinais para os cuidados da pele; toalhetes impreg-

nados com produtos para os cuidados da pele; másca-

ras para a pele.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/04  Nova Zelân-

dia N.º 1172318

[210]  N.º : N/186001

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

  Endereço : MGM Grand Macau, Avenida Dr. Sun 

Yat Sen, NAPE, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços educativos e 

de formação; serviços de entretenimento, culturais e 

desportivos, produção e distribuição de gravações de 

áudio e vídeo musicais; oferta de conceitos, criação, 

produção e apresentação de espectáculos teatrais com 

representações de acrobacia artística, representações 

cómicas, coreografia e/ou dança; oferta de conceitos, 

criação, produção e apresentação de trabalhos audio-

visuais, incluindo programas de entretenimento para 

televisão, programas de entretenimento para rádio, 

filmes de longa metragem, oferta de conceitos, criação, 

produção e distribuição de entretenimento nas áreas 

da música, representação dramática e de variedade, 

ao vivo ou em formato multimédia; serviços de jogo e 

casino, incluindo prestação de serviços de jogo e ca-

sino através de uma rede global informática; serviços 

de diversões; serviços de entretenimento, incluindo 

cinemas, teatros, casinos, patrocínio e organização de 

serviços de entretenimento, organização de eventos e 

espectáculos desportivos, teatrais, musicais, culturais 

e recreativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186002

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

  Endereço : MGM Grand Macau, Avenida Dr. Sun 

Yat Sen, NAPE, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida e 

bebida; serviços de restaurante, cafetaria, cantina, bar 

e clube; fornecimento de restauração e outros serviços 

de apoio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186003

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

  Endereço : MGM Grand Macau, Avenida Dr. Sun 

Yat Sen, NAPE, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços educativos e 

de formação; serviços de entretenimento, culturais e 

desportivos, produção e distribuição de gravações de 

áudio e vídeo musicais; oferta de conceitos, criação, 

produção e apresentação de espectáculos teatrais com 

representações de acrobacia artística, representações 
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cómicas, coreografia e/ou dança; oferta de conceitos, 

criação, produção e apresentação de trabalhos audio-

visuais, incluindo programas de entretenimento para 

televisão, programas de entretenimento para rádio, 

filmes de longa metragem, oferta de conceitos, criação, 

produção e distribuição de entretenimento nas áreas 

da música, representação dramática e de variedade, 

ao vivo ou em formato multimédia; serviços de jogo e 

casino, incluindo prestação de serviços de jogo e ca-

sino através de uma rede global informática; serviços 

de diversões; serviços de entretenimento, incluindo 

cinemas, teatros, casinos, patrocínio e organização de 

serviços de entretenimento, organização de eventos e 

espectáculos desportivos, teatrais, musicais, culturais 

e recreativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186004

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

  Endereço : MGM Grand Macau, Avenida Dr. Sun 

Yat Sen, NAPE, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida e 

bebida; serviços de restaurante, cafetaria, cantina, bar 

e clube; fornecimento de restauração e outros serviços 

de apoio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186005

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

  Endereço : MGM Grand Macau, Avenida Dr. Sun 

Yat Sen, NAPE, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Prestação de serviços educativos e 

de formação; serviços de entretenimento, culturais e 

desportivos, produção e distribuição de gravações de 

áudio e vídeo musicais; oferta de conceitos, criação, 

produção e apresentação de espectáculos teatrais com 

representações de acrobacia artística, representações 

cómicas, coreografia e/ou dança; oferta de conceitos, 

criação, produção e apresentação de trabalhos audio-

visuais, incluindo programas de entretenimento para 

televisão, programas de entretenimento para rádio, 

filmes de longa metragem, oferta de conceitos, criação, 

produção e distribuição de entretenimento nas áreas 

da música, representação dramática e de variedade, 

ao vivo ou em formato multimédia; serviços de jogo e 

casino, incluindo prestação de serviços de jogo e ca-

sino através de uma rede global informática; serviços 

de diversões; serviços de entretenimento, incluindo 

cinemas, teatros, casinos, patrocínio e organização de 

serviços de entretenimento, organização de eventos e 

espectáculos desportivos, teatrais, musicais, culturais 

e recreativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186006

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : MGM Grand Paradise S.A.

  Endereço : MGM Grand Macau, Avenida Dr. Sun 

Yat Sen, NAPE, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comida e 

bebida; serviços de restaurante, cafetaria, cantina, bar 

e clube; fornecimento de restauração e outros serviços 

de apoio.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186007

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Programas de jogos de computador; 

software de jogos de computador; software de jogos de 

vídeo; programas de jogos de vídeo; programas de jo-

gos de vídeo para uso com máquinas de jogos de vídeo; 

discos de jogos de vídeos e cartuchos; software de jo-

gos de computador para uso em telemóveis e telefones 

celulares; programas de jogos para telefones móveis; 

gráficos, imagens e imagens animadas descarregáveis 

para computadores, máquinas de jogos de vídeo ou 

telemóveis apresentando cenas e caracteres baseados 

em jogos de computador e de vídeo; discos compactos 

gravados; música descarregável através de uma rede 

de computador global e dispositivos sem fios; estojos 

adaptados para telemóveis; sistemas de computador; 

computadores; placas de jogos de arcada, nomeada-

mente suportes de registo magnético pré-gravados com 

programas de jogos de arcadas; tiras para telefones 

móveis; discos de vídeo gravados e cassetes de vídeo; 

publicações electrónicas (descarregáveis).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186008

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Provisão de jogos online; provisão de 

informação relacionada com jogo online; provisão de 

instalações para divertimento; fornecimento de servi-

ços de arcadas de diversões; provisão de informação 

relacionada com instalações de divertimento; parques 

de divertimento; provisão de informação relacionada 

com parques de divertimento; provisão de entreteni-

mento sob a forma de imagens online, filmes, imagens 

em movimento e gráficos; fotografia; planeamento, e 

gestão de torneios de jogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186009

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

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

(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/186010

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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; biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186011

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas, 

biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186012

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

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

(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/186013

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

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

rinhas e preparações feitas de cereais; pão, artigos de 

pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e 

gelados alimentares, açúcar, mel, melaço; levedura e 

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

conserva; vinagre, molhos alimentares e condimentos 

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

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

médico; biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186014

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas, 

biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186015

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos alimentares para consu-

mo humano; alimentos e substâncias dietéticos para 

uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e idosos; 

suplementos nutricionais antioxidantes; óleo de fígado 

de bacalhau; suplementos de colostro; componentes 

derivados de frutas, ervas ou extratos de plantas para 

uso como suplementos dietéticos; fibras dietéticas; 

suplementos dietéticos de linhaça; suplementos ali-

mentares em forma de cápsulas (capsules), comprimi-

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

(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/186016

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

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

arroz, massa e massa instantânea; tapioca e 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-
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dies); gomas de mascar (pastilhas), sem ser para uso 

médico; biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186017

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : CLARKE, MURRAY COLIN

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

90245, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração comercial; serviços de trabalhos ad-

ministrativos; apresentação de artigos em meios de 

comunicação, para fins retalhistas; serviços de lojas de 

vendas a retalho, por grosso e de distribuição, online; 

serviços de lojas de vendas a retalho; serviços de lojas 

de vendas a retalho, por grosso e de distribuição e ser-

viços de promoções de vendas relacionados com suple-

mentos dietéticos e nutricionais, alimentos dietéticos 

e substâncias adaptadas a uso médico, alimentos para 

bebés, crianças e idosos, de alimentos e de bebidas, 

biscoitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186018

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 ISDIN, S.A.

  Endereço : , 33

 Calle Provencals 33, 08019 Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos para cuidados da 

pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186019

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 ISDIN, S.A.

  Endereço : , 

33

 Calle Provencals 33, 08019 Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos cosméticos para cuidados da 

pele, incluindo protectores solares.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/08  México

N.º 2511425

[210]  N.º : N/186020

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 ISDIN, S.A.

  Endereço : , 

33

 Calle Provencals 33, 08019 Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Vernizes para as unhas; preparações 

para remover vernizes; preparações para cuidados 

das unhas; fixadores para aplicar depois do verniz nas 

unhas; bases para aplicar nas unhas antes do verniz; 

preparações para reparação das unhas; endurecedores 

de unhas; géis para as unhas; creme para cutículas; 

condicionadores de cutículas; amaciadores de cutícu-

las; cosméticos para as unhas; unhas postiças; prepara-

ções cosméticas para a secagem das unhas; canetas de 

verniz para as unhas; cremes cosméticos para as mãos; 

loções para fortalecer as unhas; autocolantes (decal-

ques) para as unhas; cosméticos; preparações de toi-

lette; limpadores para as mãos; barras de sabonete (de 

toilette); preparações para a lavandaria; preparações 

de limpeza; preparações para polir; preparações para 

lustrar; pedras para amaciar os pés; óleos essenciais; 

dentífricos; incensos; desodorizantes para seres huma-

nos ou para animais; preparações de fragrâncias para 

perfumar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186021

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 
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 ISDIN, S.A.

  Endereço : , 

33

 Calle Provencals 33, 08019 Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Leite de limpeza para fins de toilette; 

preparações para limpeza; preparações para polir; 

preparações para lustrar; óleos essenciais; cosméticos; 

produtos cosméticos para cuidados da pele; máscaras 

de beleza; cremes para branqueamento da pele; creme 

anti-rugas; creme para remover manchas (máculas); 

preparações de maquilhagem; corantes para fins de 

toilette; estojos (kits) de cosmética; cremes cosméti-

cos; preparações para desmaquilhagem; óleos para fins 

cosméticos; gorduras para fins cosméticos; loções para 

fins cosméticos; pós de maquilhagem; corantes cosmé-

ticos; dentífricos; incensos; cosméticos para animais; 

preparações de fragrâncias para perfumar; desodori-

zantes para seres humanos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186022

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : 

 ISDIN, S.A.

  Endereço : , 

33

 Calle Provencals 33, 08019 Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Leite de limpeza para fins de toilette; 

óleos essenciais; cosméticos; preparações cosméticas 

para cuidados da pele; pó de maquilhagem; prepara-

ções de protecção solar; emulsão de protector solar; 

loção para depois da exposição ao sol; preparações de 

protecção solar para uso cosmético; bases de maqui-

lhagem; preparações para limpeza; preparações de po-

limento; preparações abrasivas; dentífricos; incensos; 

desodorizantes para seres humanos os para animais; 

preparações de fragrâncias para perfumar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/186024

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : FRAGMENT Co. Ltd.

  Endereço : 26-21, Jingumae 4-Chome, Shibuya-

-ku 150-0001 Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Estojos adaptados para telefones in-

teligentes; terminais de informação móvel em forma 

de relógio; telefones inteligentes; assistentes pessoais 

digitais; câmaras; máquinas e aparelhos fotográficos; 

máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas 

e aparelhos ópticos; óculos de sol; óculos [lunetas e 

óculos de protecção]; discos acústicos; ficheiros de 

música descarregáveis; máquinas e aparelhos de tele-

comunicações; máquinas electrónicas [não incluindo 

contadores geiger , aparelhos de alta frequência 

para soldagem, ciclotrões [não para uso médico]], má-

quinas e aparelhos industriais de raios-X [não para uso 

médico], betatrões industriais [não para uso médico], 

máquinas de prospecção magnética, detectores de 

objectos magnéticos, máquinas e aparelhos de explo-

ração sísmica, máquinas e aparelhos hidrofónicos, dis-

positivos de sondas acústicas; detectores ultra-sónicos 

de falhas, sensores ultra-sónicos, sistemas electrónicos 

de controlo de fechamento de portas e microscópios 

electrónicos; tubos de elétrones; elementos semicon-

dutores; circuitos electrónicos [sem incluir os gravados 

com programas de computador]; programas de compu-

tador; programas de jogos para máquinas de jogos de 

vídeo domésticos; circuitos electrónicos e CD-ROM 

gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; ficheiros de imagem descar-

regáveis; discos de vídeo e fitas de vídeo gravados; pu-

blicações electrónicas.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/08  Japão

N.º 2021-042596

[210]  N.º : N/186025

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : FRAGMENT Co. Ltd.

  Endereço : 26-21, Jingumae 4-Chome, Shibuya-

-ku 150-0001 Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios de pulso; relógios de mesa ou 

parede e relógios; correntes para chaves; adornos pes-

soais de joalharia, excepto botões-de-punho; botões-

-de-punho.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/08  Japão

N.º 2021-042596

[210]  N.º : N/186026

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : FRAGMENT Co. Ltd.

  Endereço : 26-21, Jingumae 4-Chome, Shibuya-

-ku 150-0001 Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 15

[511]  Produtos : Estojos adaptados para instrumentos 

musicais; instrumentos musicais; suportes para parti-

turas; batutas de maestros [música]; diapasões.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/08  Japão

N.º 2021-042596

[210]  N.º : N/186027

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : FRAGMENT Co. Ltd.

  Endereço : 26-21, Jingumae 4-Chome, Shibuya-

-ku 150-0001 Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; bolsas; correias de couro; reci-

pientes de embalagem industrial em couro; chapéus-

-de-chuva; bengalas; bastões de caminhada; partes me-

tálicas para bengalas e bastões de caminhada; punhos 

para bengalas e bastões de caminhada.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/08  Japão

N.º 2021-042596

[210]  N.º : N/186028

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : FRAGMENT Co. Ltd.

  Endereço : 26-21, Jingumae 4-Chome, Shibuya-

-ku 150-0001 Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Recipientes para embalagens indus-

triais de vidro, [sem incluir rolhas, tampas e tampas 

de vidro]; recipientes de cerâmica para embalagens in-

dustriais; serviços de louça, sem ser facas, garfos e co-

lheres; caixas para gelo para uso doméstico; caixas de 

refrigeração com gelo para uso doméstico; recipientes 

de cozinha para arroz; frascos de vidro para conservar 

alimentos; cantis desportos; garrafas de vácuo [fras-

cos térmicos]; utensílios de cozinha; baldes para gelo; 

pinças para açúcar; quebra-nozes; pimenteiros; açuca-

reiros; coadores; saleiros; colheres para arroz cozido 

ao estilo japonês [shamoji]; funis para cozinhar; palhi-

nhas para beber; bandejas ou suportes de jantar indi-

viduais de estilo japonês [zen]; abridores de garrafas, 

não eléctricos; taças para ovos; espátulas para servir 

tarte; porta-guardanapos; argolas de guardanapo; ba-

ses para pratos [utensílios de mesa]; fachi [pauzinhos]; 

caixas para fachi [pauzinhos]; conchas e colheres para 

molhos (utensílios de cozinha); crivos e peneiras (uten-

sílios de cozinha); bandejas; palitos de dentes; porta-

-palitos; recipientes de alimentação para animais de 

estimação; escovas para animais de estimação; gaiolas 

para pássaros; banheiras para pássaros; vasos para flo-

res; taças para flores; escovas para sapatos; calçadeiras; 

panos para engraxar os sapatos; esponjas e panos para 

engraxar sapatos; formas para calçado [alargadores].

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/08  Japão

N.º 2021-042596

[210]  N.º : N/186029

[220]  Data de pedido : 2021/07/30

[730]  Requerente : FRAGMENT Co. Ltd.

  Endereço : 26-21, Jingumae 4-Chome, Shibuya-

-ku 150-0001 Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos; bonecas; cartas de jogar; 

jogos Go ; xadrez japonês [jogos Shogi]; cartas de 

jogar japonesas [utagaruta]; jogos de dados; jogos de 

dados japoneses [Sugoroku]; copos para jogos de da-

dos; jogos de damas chinesas [jogos]; jogos de xadrez; 

jogos de damas [conjuntos de jogos de damas]; apa-

relhos de prestidigitação; jogos de dominó; cartas de 

jogar japonesas [Hanafuda]; Mah-jong.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/04/08  Japão

N.º 2021-042596

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/173006 2021/08/26 2021/08/26

LAM CHI FAI 

33

N/174718 2021/08/26 2021/08/26 HKBN JOS LIMITED 42

N/174949 2021/08/26 2021/08/26

TOP QUALITY DEVELOPMENT CO LIMITED

33

N/176309 2021/08/26 2021/08/26 De Beers UK Limited 14

N/176310 2021/08/26 2021/08/26 De Beers UK Limited 35

N/176335 2021/08/26 2021/08/26 Hoyu Kabushiki Kaisha (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/177128 2021/08/26 2021/08/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/177129 2021/08/26 2021/08/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 30

N/177131 2021/08/26 2021/08/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/177132 2021/08/26 2021/08/26 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 30

N/177346 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 24

N/177347 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 37

N/177348 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 40

N/177349 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 41

N/177350 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 42

N/177352 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 45

N/177354 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 24

N/177355 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 37

N/177356 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 40
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/177357 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 41

N/177358 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 42

N/177360 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 45

N/177361 2021/08/26 2021/08/26 CHANEL 09

N/177959 2021/08/26 2021/08/26 Racing Line Limited 12

N/177960 2021/08/26 2021/08/26 Racing Line Limited 37

N/177961 2021/08/26 2021/08/26 Racing Line Limited 40

N/178032 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

03

N/178368 2021/08/26 2021/08/26 09

N/178370 2021/08/26 2021/08/26 11

N/178371 2021/08/26 2021/08/26 21

N/178373 2021/08/26 2021/08/26 09

N/178375 2021/08/26 2021/08/26 11

N/178376 2021/08/26 2021/08/26 21

N/178378 2021/08/26 2021/08/26 09

N/178380 2021/08/26 2021/08/26 11

N/178381 2021/08/26 2021/08/26 21

N/178420 2021/08/26 2021/08/26 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS 

SQUARE ENIX CO., LTD.)

41

N/178430 2021/08/26 2021/08/26 Npixel Co., Ltd. 41

N/178450 2021/08/26 2021/08/26 A.S. Watson TM Limited 32

N/178458 2021/08/26 2021/08/26 Apple Inc. 42

N/178463 2021/08/26 2021/08/26 Apple Inc. 42

N/178477 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 10

N/178478 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/178480 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/178559 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 04

N/178560 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/178562 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 21

N/178565 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 27

N/178566 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 28

N/178567 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 35

N/178568 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 04

N/178569 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/178571 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 21

N/178574 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 27

N/178575 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 28

N/178576 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/178707 2021/08/26 2021/08/26

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

35

N/178962 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  03

N/178963 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  10

N/178964 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  18

N/178966 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  25

N/178967 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  03

N/178968 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  10

N/178969 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  18

N/178971 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  25

N/178972 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  03

N/178973 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  10

N/178974 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  18

N/178976 2021/08/26 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc.  25

N/179120 2021/08/26 2021/08/26 XNDO PTE. LTD. 29

N/179121 2021/08/26 2021/08/26 XNDO PTE. LTD. 30

N/179123 2021/08/26 2021/08/26 XNDO PTE. LTD. 35

N/179165 2021/08/26 2021/08/26 A.S. Watson TM Limited 04

N/179167 2021/08/26 2021/08/26 A.S. Watson TM Limited 04

N/179169 2021/08/26 2021/08/26 A.S. Watson TM Limited 04

N/179171 2021/08/26 2021/08/26 A.S. Watson TM Limited 04

N/179173 2021/08/26 2021/08/26 A.S. Watson TM Limited 04

N/179174 2021/08/26 2021/08/26 05

N/179181 2021/08/26 2021/08/26 20

N/179182 2021/08/26 2021/08/26 24

N/179183 2021/08/26 2021/08/26 35

N/179184 2021/08/26 2021/08/26 20

N/179185 2021/08/26 2021/08/26 24

N/179186 2021/08/26 2021/08/26 35

N/179293 2021/08/26 2021/08/26 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS 

SQUARE ENIX CO., LTD.)

41

N/179308 2021/08/26 2021/08/26 Fuji Xerox Kabushiki Kaisha (Fuji Xerox Co., Ltd.) 42

N/179316 2021/08/26 2021/08/26 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/179319 2021/08/26 2021/08/26 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/179407 2021/08/26 2021/08/26 Apple Inc. 09

N/179421 2021/08/26 2021/08/26

GOLD SEASONS COMPANY LIMITED

35

N/179463 2021/08/26 2021/08/26 KIOXIA Corporation 42

N/179465 2021/08/26 2021/08/26 KIOXIA Corporation 42

N/179466 2021/08/26 2021/08/26 Arena Pharmaceuticals, Inc. 05
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/179467 2021/08/26 2021/08/26 Arena Pharmaceuticals, Inc. 05

N/179550 2021/08/26 2021/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 05

N/179574 2021/08/26 2021/08/26 Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. 32

N/179576 2021/08/26 2021/08/26 Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. 42

N/179581 2021/08/26 2021/08/26 Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. 32

N/179583 2021/08/26 2021/08/26 Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd. 42

N/179591 2021/08/26 2021/08/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 05

N/179592 2021/08/26 2021/08/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 35

N/179593 2021/08/26 2021/08/26 Hutchison Whampoa Enterprises Limited 42

N/179657 2021/08/26 2021/08/26 Puma Biotechnology, Inc. 05

N/179707 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

29

N/179708 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

30

N/179709 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35

N/179711 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

14

N/179712 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

21

N/179713 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

25

N/179714 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35

N/179715 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179716 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

14

N/179717 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

21

N/179718 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

25

N/179719 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

29

N/179720 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

30

N/179721 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35

N/179723 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

30

N/179724 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/179725 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179726 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

30

N/179727 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35

N/179728 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179729 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

30

N/179730 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35

N/179731 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179732 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

29

N/179733 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35

N/179734 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179735 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

29

N/179736 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

35

N/179737 2021/08/26 2021/08/26

Shanghai Cejerdary Food Co., Ltd.

43

N/179773 2021/08/26 2021/08/26 Vitasoy International Holdings Limited 29

N/179775 2021/08/26 2021/08/26 Vitasoy International Holdings Limited 32

N/179777 2021/08/26 2021/08/26 Vitasoy International Holdings Limited 29

N/179779 2021/08/26 2021/08/26 Vitasoy International Holdings Limited 32

N/179781 2021/08/26 2021/08/26 Vitasoy International Holdings Limited 29

N/179783 2021/08/26 2021/08/26 Vitasoy International Holdings Limited 32

N/179786 2021/08/26 2021/08/26

YEH LI WEI

20

N/179859 2021/08/26 2021/08/26 09

N/179862 2021/08/26 2021/08/26 09

N/179865 2021/08/26 2021/08/26 09

N/179879 2021/08/26 2021/08/26 09

N/179916 2021/08/26 2021/08/26 A.S. Watson TM Limited 29

N/179919 2021/08/26 2021/08/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35

N/179920 2021/08/26 2021/08/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 41

N/179922 2021/08/26 2021/08/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/179923 2021/08/26 2021/08/26 Sociedade De Jogos De Macau, S.A. 41

N/179966 2021/08/26 2021/08/26 05

N/179968 2021/08/26 2021/08/26 05

N/179982 2021/08/26 2021/08/26 Frederick Warne & Co Ltd 09

N/180048 2021/08/26 2021/08/26 SANOFI PASTEUR INC. 05

N/180049 2021/08/26 2021/08/26 SANOFI PASTEUR INC. 05

N/180050 2021/08/26 2021/08/26 SANOFI PASTEUR INC. 05

N/180051 2021/08/26 2021/08/26 SANOFI PASTEUR INC. 05

N/180052 2021/08/26 2021/08/26 SANOFI PASTEUR INC. 05

N/180053 2021/08/26 2021/08/26 SANOFI PASTEUR INC. 05

N/180055 2021/08/26 2021/08/26 Sanrio Company, Ltd. 05

N/180058 2021/08/26 2021/08/26 Sanrio Company, Ltd. 16

N/180061 2021/08/26 2021/08/26 Sanrio Company, Ltd. 30

N/180063 2021/08/26 2021/08/26 Sanrio Company, Ltd. 38

N/180098 2021/08/26 2021/08/26

WONG NGAI

41

N/180117 2021/08/26 2021/08/26

ALVES, EUGÉNIA LAO

43

N/180118 2021/08/26 2021/08/26 Advanced Micro Devices, Inc. 09

N/180120 2021/08/26 2021/08/26 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 

AKTIENGESELLSCHAFT

12

N/180152 2021/08/26 2021/08/26

Lui Wai Keung

05

N/180185 2021/08/26 2021/08/26

SOU CHENG MAN

41

N/180186 2021/08/26 2021/08/26

SOU CHENG MAN

16

N/180187 2021/08/26 2021/08/26

SOU CHENG MAN

41

N/180188 2021/08/26 2021/08/26

SOU CHENG MAN

16

N/180219 2021/08/26 2021/08/26 41

N/180220 2021/08/26 2021/08/26 03

N/180224 2021/08/26 2021/08/26 PPB STUDIOS CO., LTD. 05

N/180225 2021/08/26 2021/08/26 PPB STUDIOS CO., LTD. 09

N/180226 2021/08/26 2021/08/26 PPB STUDIOS CO., LTD. 35

N/180231 2021/08/26 2021/08/26 PetSmart LLC 18

N/180232 2021/08/26 2021/08/26 PetSmart LLC 31

N/180233 2021/08/26 2021/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 29

N/180237 2021/08/26 2021/08/26 28

N/180246 2021/08/26 2021/08/26 GIORGIO ARMANI S.p.A. 25



N.º 37 — 15-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13689

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/180273 2021/08/26 2021/08/26 The Net-a-Porter Group Limited 41

N/180275 2021/08/26 2021/08/26 MSCI Inc. 16

N/180276 2021/08/26 2021/08/26 MSCI Inc. 35

N/180277 2021/08/26 2021/08/26 MSCI Inc. 36

N/180301 2021/08/26 2021/08/26 29

N/180302 2021/08/26 2021/08/26 30

N/180303 2021/08/26 2021/08/26 33

N/180304 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180305 2021/08/26 2021/08/26 43

N/180381 2021/08/26 2021/08/26 LRC Products Limited 05

N/180382 2021/08/26 2021/08/26 LRC Products Limited 10

N/180438 2021/08/26 2021/08/26 34

N/180439 2021/08/26 2021/08/26 34

N/180465 2021/08/26 2021/08/26

DESENHAR MEU DESENHO LIMITADA

25

N/180485 2021/08/26 2021/08/26 HOCHDORF Swiss Nutrition AG 29

N/180488 2021/08/26 2021/08/26 Allergan, Inc. 10

N/180498 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180499 2021/08/26 2021/08/26 43

N/180500 2021/08/26 2021/08/26

CHONG HONG MUI 

30

N/180517 2021/08/26 2021/08/26 Lange Uhren GmbH 14

N/180569 2021/08/26 2021/08/26 05

N/180584 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180585 2021/08/26 2021/08/26 44

N/180586 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180587 2021/08/26 2021/08/26 44

N/180654 2021/08/26 2021/08/26 Cosmetic Skin Solutions LLC 03

N/180660 2021/08/26 2021/08/26 03

N/180661 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180695 2021/08/26 2021/08/26 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 28

N/180756 2021/08/26 2021/08/26

SI SON LAM

43

N/180846 2021/08/26 2021/08/26 21

N/180847 2021/08/26 2021/08/26 30

N/180848 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180849 2021/08/26 2021/08/26 43

N/180868 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180869 2021/08/26 2021/08/26 35

N/180870 2021/08/26 2021/08/26 Virica cosmetics Co., Ltd 03
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N/180885 2021/08/26 2021/08/26 27

N/180886 2021/08/26 2021/08/26 27

N/180887 2021/08/26 2021/08/26 27

N/180957 2021/08/26 2021/08/26

Shandong Meihuan Food Co., Ltd.

30

N/180997 2021/08/26 2021/08/26 09

N/181013 2021/08/26 2021/08/26

XU JUNDI

30

N/181022 2021/08/26 2021/08/26 SBE HOTEL LICENSING, LLC 35

N/181024 2021/08/26 2021/08/26 SBE HOTEL LICENSING, LLC 41

N/181025 2021/08/26 2021/08/26 SBE HOTEL LICENSING, LLC 43

N/181035 2021/08/26 2021/08/26

HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

03

N/181036 2021/08/26 2021/08/26

HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

35

N/181037 2021/08/26 2021/08/26

HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

03

N/181038 2021/08/26 2021/08/26

HONG KONG WELLFON TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

35

N/181039 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

05

N/181040 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

35

N/181041 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

44

N/181042 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

03

N/181043 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

05

N/181044 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

35

N/181045 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

03

N/181046 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

05

N/181047 2021/08/26 2021/08/26

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd.

35

N/181051 2021/08/26 2021/08/26

NG IOI UN

30
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N/181057 2021/08/26 2021/08/26 SG GAMING, INC 09

N/181058 2021/08/26 2021/08/26

KE JIANGANG

29

N/181059 2021/08/26 2021/08/26

KE JIANGANG

32

N/181060 2021/08/26 2021/08/26 25

N/181061 2021/08/26 2021/08/26 14

N/181062 2021/08/26 2021/08/26

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

05

N/181064 2021/08/26 2021/08/26

DYESOO INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

30

N/181068 2021/08/26 2021/08/26 14

N/181076 2021/08/26 2021/08/26 Bytedance Ltd. 09

N/181077 2021/08/26 2021/08/26 Bytedance Ltd. 28

N/181078 2021/08/26 2021/08/26 Bytedance Ltd. 35

N/181079 2021/08/26 2021/08/26 Bytedance Ltd. 41

N/181080 2021/08/26 2021/08/26 Bytedance Ltd. 42

N/181082 2021/08/26 2021/08/26

IENG I WANG

05

N/181085 2021/08/26 2021/08/26

GLORY-REPAST TAIWAN HOLDINGS CO.,LTD.

43

N/181086 2021/08/26 2021/08/26 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/181088 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181089 2021/08/26 2021/08/26 43

N/181091 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181093 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181099 2021/08/26 2021/08/26 37

N/181100 2021/08/26 2021/08/26 33

N/181101 2021/08/26 2021/08/26 33

N/181102 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181103 2021/08/26 2021/08/26 33

N/181104 2021/08/26 2021/08/26 25

N/181105 2021/08/26 2021/08/26 25

N/181106 2021/08/26 2021/08/26 25

N/181107 2021/08/26 2021/08/26 25

N/181108 2021/08/26 2021/08/26

DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/181109 2021/08/26 2021/08/26

DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

35

N/181110 2021/08/26 2021/08/26

DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

42
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N/181111 2021/08/26 2021/08/26

DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

09

N/181112 2021/08/26 2021/08/26

DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/181113 2021/08/26 2021/08/26

DMALL LIFE (CHINA) DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

42

N/181139 2021/08/26 2021/08/26

Karnival (HK) Limited

35

N/181141 2021/08/26 2021/08/26 39

N/181142 2021/08/26 2021/08/26 39

N/181148 2021/08/26 2021/08/26 37

N/181149 2021/08/26 2021/08/26 37

N/181150 2021/08/26 2021/08/26

Chin Shang Chu

29

N/181151 2021/08/26 2021/08/26

Chin Shang Chu

30

N/181152 2021/08/26 2021/08/26

TANG QUAN FONG

25

N/181153 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181154 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181155 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181156 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181157 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181162 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181163 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181164 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181165 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181170 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181171 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181172 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181173 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181174 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181175 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181176 2021/08/26 2021/08/26 Lemon Inc. 09

N/181177 2021/08/26 2021/08/26 Lemon Inc. 42

N/181179 2021/08/26 2021/08/26 Innocoll Pharmaceuticals Limited 10

N/181180 2021/08/26 2021/08/26 Innocoll Pharmaceuticals Limited 42

N/181181 2021/08/26 2021/08/26 The Coca-Cola Company 32

N/181190 2021/08/26 2021/08/26 09

N/181191 2021/08/26 2021/08/26 09

N/181192 2021/08/26 2021/08/26

HEY-SONG CORPORATION

30
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N/181196 2021/08/26 2021/08/26 03

N/181197 2021/08/26 2021/08/26 03

N/181198 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181199 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181200 2021/08/26 2021/08/26 38

N/181213 2021/08/26 2021/08/26 06

N/181215 2021/08/26 2021/08/26 Incyte Holdings Corporation 16

N/181216 2021/08/26 2021/08/26 Incyte Holdings Corporation 44

N/181219 2021/08/26 2021/08/26 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/181220 2021/08/26 2021/08/26 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 21

N/181221 2021/08/26 2021/08/26 MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd. 05

N/181240 2021/08/26 2021/08/26 MARIA FÁTIMA FRANCISCO FREIRE GARCIA 32

N/181241 2021/08/26 2021/08/26 MARIA FÁTIMA FRANCISCO FREIRE GARCIA 32

N/181243 2021/08/26 2021/08/26 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/181244 2021/08/26 2021/08/26 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/181245 2021/08/26 2021/08/26 Piaggio & C. S.p.A. 12

N/181246 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181247 2021/08/26 2021/08/26 SIAM FB PRODUCTS CO., LTD. 30

N/181248 2021/08/26 2021/08/26 SIAM FB PRODUCTS CO., LTD. 32

N/181249 2021/08/26 2021/08/26 SIAM FB PRODUCTS CO., LTD. 43

N/181250 2021/08/26 2021/08/26 SIAM FB PRODUCTS CO., LTD. 43

N/181251 2021/08/26 2021/08/26 03

N/181252 2021/08/26 2021/08/26 10

N/181253 2021/08/26 2021/08/26 29

N/181254 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181255 2021/08/26 2021/08/26 32

N/181256 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181257 2021/08/26 2021/08/26 Novartis AG 05

N/181258 2021/08/26 2021/08/26

LOK IN ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA

35

N/181259 2021/08/26 2021/08/26

LOK IN ENGENHARIA SOCIEDADE UNIPESSOAL 

LIMITADA

35

N/181260 2021/08/26 2021/08/26 24

N/181262 2021/08/26 2021/08/26

IBS RESEARCH LIMITED

42

N/181263 2021/08/26 2021/08/26

IBS RESEARCH LIMITED

42

N/181264 2021/08/26 2021/08/26

IBS RESEARCH LIMITED

42
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N/181265 2021/08/26 2021/08/26

IBS RESEARCH LIMITED

42

N/181266 2021/08/26 2021/08/26

IBS RESEARCH LIMITED

42

N/181272 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 14

N/181274 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 18

N/181275 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 24

N/181276 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 25

N/181279 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 18

N/181280 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 21

N/181281 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 25

N/181286 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 18

N/181287 2021/08/26 2021/08/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 25

N/181308 2021/08/26 2021/08/26

Beijing Hutt Wisdom Technology Co.,LTD.

07

N/181317 2021/08/26 2021/08/26 Penhaligon’s Limited 03

N/181329 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181330 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181331 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181332 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181333 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181334 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181335 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181336 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181337 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181338 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181339 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181340 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181341 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181342 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181343 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181344 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181345 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181346 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181347 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181356 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181357 2021/08/26 2021/08/26 43

N/181358 2021/08/26 2021/08/26 32

N/181360 2021/08/26 2021/08/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/181361 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35
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N/181362 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181363 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181364 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181365 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181366 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181370 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181371 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181372 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181373 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181374 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181375 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181377 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181378 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181379 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181380 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181381 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181382 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181383 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181384 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181385 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181386 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181387 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181388 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181389 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181390 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181391 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181392 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 41

N/181393 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181394 2021/08/26 2021/08/26 Ty Inc. 28

N/181395 2021/08/26 2021/08/26 Ty Inc. 28

N/181399 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181401 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181402 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181405 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181407 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181408 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181411 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181413 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181414 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181417 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29
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N/181419 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181420 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181423 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181425 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181426 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181429 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181431 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181432 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181435 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181437 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181438 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181441 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181444 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181445 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181448 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181450 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181451 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181454 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181456 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181457 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181460 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181462 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181463 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181466 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181467 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 32

N/181468 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 35

N/181469 2021/08/26 2021/08/26 Tam Jai International Co. Limited 29

N/181470 2021/08/26 2021/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 01

N/181471 2021/08/26 2021/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 05

N/181472 2021/08/26 2021/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 29

N/181473 2021/08/26 2021/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 30

N/181474 2021/08/26 2021/08/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 32

N/181475 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181476 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181477 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181478 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181479 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181480 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181481 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181482 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35
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N/181483 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181484 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181485 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181486 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181487 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181488 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 35

N/181489 2021/08/26 2021/08/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/181492 2021/08/26 2021/08/26 Vincent LAPP 25

N/181493 2021/08/26 2021/08/26 Vincent LAPP 35

N/181498 2021/08/26 2021/08/26 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 30

N/181499 2021/08/26 2021/08/26 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 43

N/181500 2021/08/26 2021/08/26 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 35

N/181501 2021/08/26 2021/08/26 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 43

N/181502 2021/08/26 2021/08/26 OCTAVO MANAGEMENT COMPANY LIMITED 43

N/181503 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181504 2021/08/26 2021/08/26 41

N/181505 2021/08/26 2021/08/26 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/181506 2021/08/26 2021/08/26 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/181508 2021/08/26 2021/08/26 43

N/181511 2021/08/26 2021/08/26 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/181513 2021/08/26 2021/08/26 NABRIVA THERAPEUTICS US, INC. 05

N/181514 2021/08/26 2021/08/26 29

N/181515 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181522 2021/08/26 2021/08/26 05

N/181523 2021/08/26 2021/08/26 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/181525 2021/08/26 2021/08/26 L'Oreal 03

N/181526 2021/08/26 2021/08/26 L'Oreal 05

N/181541 2021/08/26 2021/08/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/181542 2021/08/26 2021/08/26 SEGA SAMMY CREATION INC. 28

N/181546 2021/08/26 2021/08/26 43

N/181548 2021/08/26 2021/08/26 43

N/181550 2021/08/26 2021/08/26 43

N/181551 2021/08/26 2021/08/26

ZHENG SHEGUI

35

N/181552 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181553 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 03

N/181554 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 09

N/181555 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 14

N/181556 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 18

N/181557 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 25
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/181558 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 35

N/181559 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 03

N/181560 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 09

N/181561 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 14

N/181562 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 18

N/181563 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 25

N/181564 2021/08/26 2021/08/26 BIMBA & LOLA, S.L. 35

N/181573 2021/08/26 2021/08/26 34

N/181577 2021/08/26 2021/08/26

Fujian Qiguzhi Tea Industry Co.,Ltd.

30

N/181578 2021/08/26 2021/08/26

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

05

N/181579 2021/08/26 2021/08/26

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

29

N/181580 2021/08/26 2021/08/26

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

30

N/181581 2021/08/26 2021/08/26

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

32

N/181582 2021/08/26 2021/08/26

SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

09

N/181583 2021/08/26 2021/08/26

SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

35

N/181584 2021/08/26 2021/08/26

SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

36

N/181585 2021/08/26 2021/08/26

SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

38

N/181586 2021/08/26 2021/08/26

SwiftPlus Technologies Hong Kong Company Limited

42

N/181591 2021/08/26 2021/08/26 12

N/181592 2021/08/26 2021/08/26 03

N/181593 2021/08/26 2021/08/26

miHoYo Co., Ltd.

09

N/181594 2021/08/26 2021/08/26

miHoYo Co., Ltd.

38

N/181595 2021/08/26 2021/08/26

miHoYo Co., Ltd.

41

N/181596 2021/08/26 2021/08/26

miHoYo Co., Ltd.

42

N/181613 2021/08/26 2021/08/26 19



N.º 37 — 15-9-2021  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 13699

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/181614 2021/08/26 2021/08/26 37

N/181901 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181902 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181903 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181904 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181905 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181906 2021/08/26 2021/08/26 35

N/181907 2021/08/26 2021/08/26 30

N/181908 2021/08/26 2021/08/26 35

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/176903

 Data de registo 2021/08/26

 Data de despacho 2021/08/26

 Titular

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/176904

 Data de registo 2021/08/26

 Data de despacho 2021/08/26

 Titular

 Classe 30

216 214 2 a

 N.º N/179972

 Data de registo 2021/08/26

 Data de despacho 2021/08/26

 Titular The House of Fine Foods (Macao) 1994 Ltd.

 Classe 29

216 214 2 a  “peixe, marisco (não vivo); salmão (não vivo); salmão fumado; produtos 

alimentícios fumados; carne, peixe, aves domésticas, carnes de caça, frutas e legumes em conserva, secos, cozidos ou processados; 

peixe, marisco congelados e enlatados; produtos alimentares preparados a partir de, incorporados ou derivados de carne, peixe, 

aves domésticas, carnes de caça, marisco e crustáceos (não vivos)”  “caviar” 
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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/167075 2021/08/26 Rare Beauty, LLC 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/167589 2021/08/26 Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A.

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/167590 2021/08/26 Sociedade De Jogos De 

Macau, S.A.

43 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/170200 2021/08/23

WANG XIRAN

29 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/170201 2021/08/23

WANG XIRAN

32 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/170202 2021/08/23

WANG XIRAN

43 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/170540 2021/08/26 30 214 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/170541 2021/08/26 43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/171154 2021/08/26 32 214 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/171155 2021/08/26 32 214 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
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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/171357 2021/08/26 36 214 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/171358 2021/08/26 36 214 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/171359 2021/08/26 36 214 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/171360 2021/08/26 36 214 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/171361 2021/08/26 36 214 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/171362 2021/08/26 36 214 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/171363 2021/08/26 36 214 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/171364 2021/08/26 36 214 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/171365 2021/08/26 36 214 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/171366 2021/08/26 36 214 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/171367 2021/08/26 36 214 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/171368 2021/08/26 36 214 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/171370 2021/08/26 36 214 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/173574 2021/08/26 OXYGENTRACK LLC 09 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173575 2021/08/26 OXYGENTRACK LLC 38 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173576 2021/08/26 OXYGENTRACK LLC 41 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173577 2021/08/26 OXYGENTRACK LLC 09 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173578 2021/08/26 OXYGENTRACK LLC 38 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173579 2021/08/26 OXYGENTRACK LLC 41 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173723 2021/08/23

MING HO PUBLICATIONS 

CORPORATION LIMITED

09 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/173724 2021/08/23

MING HO PUBLICATIONS 

CORPORATION LIMITED

41 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º
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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/173725 2021/08/23

MING HO PUBLICATIONS 

CORPORATION LIMITED

42 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/174266 2021/08/23 Hingaia Estate Limited 14 214 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/175064 2021/08/27 30 214 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/175065 2021/08/27 32 214 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/175884 2021/08/26

Au Chi Kit

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/175885 2021/08/26

Au Chi Kit

29 214 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/175886 2021/08/26

Au Chi Kit

30 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/176426 2021/08/27 25 214 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/176463 2021/08/26 41 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176655 2021/08/26 Coupang Corp. 09 214 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/176656 2021/08/26 Coupang Corp. 35 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/176657 2021/08/26 Coupang Corp. 36 214 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/176659 2021/08/26 Coupang Corp. 39 214 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/176745 2021/08/26

LAI, Chi Wai

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/176747 2021/08/26

LAI, Chi Wai

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/176748 2021/08/26

LAI, Chi Wai

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/176750 2021/08/26

LAI, Chi Wai

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/176751 2021/08/26

LAI, Chi Wai

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/176753 2021/08/26

LAI, Chi Wai

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/177067 2021/08/26 S. C. Johnson & Son, Inc. 03 214 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/177068 2021/08/26 S. C. Johnson & Son, Inc. 05 214 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/177105 2021/08/26

IM CHENG IAN

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/177106 2021/08/26

IM CHENG IAN

05 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/177624 2021/08/27 TOTO LTD. 11 214 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/177625 2021/08/27 TOTO LTD. 11 214 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/177626 2021/08/27 TOTO LTD. 11 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/178072 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 24 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/178073 2021/08/26 Barefoot Dreams, Inc. 25 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/178126 2021/08/26

FOK HING (HK) TRADING 

LIMITED 

35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/178127 2021/08/26

FOK HING (HK) TRADING 

LIMITED 

43 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com as alíneas b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/179378 2021/08/26

WONG MAN HANG

43 214 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/179434 2021/08/26

Foshan Hai Tian Flavouring & 

Food Co., Ltd.

30 214 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/182182 2021/08/23 António Grupo Limitada 33 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/182183 2021/08/23 António Grupo Limitada 43 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/182184 2021/08/23 António Grupo Limitada 33 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/182185 2021/08/23 António Grupo Limitada 43 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/182186 2021/08/23 António Grupo Limitada 33 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

N/182187 2021/08/23 António Grupo Limitada 43 9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º
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Renovação

N.º

N/086806 N/086807 N/086808 N/086809 N/086810 N/086811 N/086812

N/086813 N/086814 N/086815 N/086816 N/087031 N/087073 N/087074

N/087075 N/087076 N/087077 N/087078 N/087079 N/087080 N/087081

N/087082 N/087083 N/087101 N/087184 N/087185 N/087278 N/087279

N/087352 N/087353 N/087354 N/087355 N/087356 N/087357 N/087358

N/087359 N/087402 N/087403 N/087537 N/087538 N/087539 N/087540

N/087541 N/087542 N/087543 N/087544 N/087632 N/087836 N/087837

N/087838 N/087839 N/087840 N/088023 N/088024 N/088025 N/088027

 Nota

2021 9 1 35

Os números da marca acima referidos já foram aprovados a renovação, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 35, II Série, Su-

plemento, de 1 de Setembro de 2021.

N.º

P/000371

(317-M)

P/000953

(858-M)

P/007065

(9226-M)

P/008009

(9216-M)

P/008011

(9218-M)

P/008015

(9222-M)

P/009504

(9381-M)

P/009858

(9686-M)

P/009859

(9687-M)

P/009942

(9770-M)

P/010065

(9897-M)

P/010576

(10452-M)

P/010814

(10918-M)

P/010833

(10662-M)

P/011467

(11426-M)

P/012123

(11966-M)

N/005262 N/005713 N/005728 N/005730 N/005731

N/005733 N/005734 N/005735 N/005739 N/005740 N/005741 N/005742

N/005773 N/005774 N/005775 N/005776 N/005777 N/005778 N/005779

N/005780 N/005781 N/005782 N/005783 N/005884 N/005959 N/005960

N/005961 N/005962 N/005963 N/005964 N/005965 N/005966 N/005967

N/005968 N/005969 N/005985 N/006084 N/006085 N/006086 N/006195

N/006274 N/006677 N/006678 N/006680 N/006727 N/019235 N/022729

N/022731 N/023804 N/026796 N/026936 N/027290 N/027553 N/027554

N/027921 N/027922 N/027993 N/027994 N/027997 N/027998 N/028054

N/028056 N/028080 N/028081 N/028089 N/028158 N/028201 N/028202

N/028241 N/028406 N/028420 N/028507 N/028596 N/028646 N/028647

N/028648 N/028649 N/028754 N/028755 N/028756 N/028757 N/028758

N/028854 N/029103 N/029229 N/029230 N/029231 N/029232 N/029233

N/029234 N/029235 N/029236 N/029237 N/029964 N/030060 N/030061

N/030062 N/030063 N/030064 N/030065 N/030066 N/030067 N/030493

N/030494 N/030495 N/030496 N/030497 N/030498 N/030499 N/030500

N/030518 N/030519 N/030520 N/030521 N/030522 N/030523 N/030524

N/030525 N/030581 N/030582 N/064484 N/064485 N/064486 N/064487

N/064488 N/064489 N/064490 N/064491 N/070079 N/071707 N/078013

N/078014 N/078131 N/078132 N/078133 N/080131 N/080422 N/080941

N/080967 N/081054 N/081059 N/081305 N/081477 N/081479 N/081480

N/081482 N/081483 N/081485 N/081540 N/081542 N/082202 N/082543

N/082570 N/082571 N/082572 N/082573 N/082574 N/082575 N/083010
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N.º

N/083012 N/083013 N/083014 N/083015 N/083311 N/083319 N/083320

N/083321 N/083322 N/083396 N/083402 N/083403 N/083404 N/083405

N/083430 N/083432 N/083433 N/083494 N/083495 N/083497 N/083498

N/083500 N/083501 N/083502 N/083503 N/083504 N/083647 N/083780

N/083788 N/083789 N/083796 N/083797 N/083890 N/083945 N/084022

N/084023 N/084033 N/084113 N/084114 N/084124 N/084125 N/084126

N/084127 N/084128 N/084205 N/084208 N/084209 N/084210 N/084211

N/084212 N/084213 N/084218 N/084230 N/084231 N/084259 N/084260

N/084261 N/084262 N/084411 N/084412 N/084531 N/084532 N/084781

N/084782 N/084807 N/084808 N/085005 N/085081 N/085082 N/085083

N/085084 N/085085 N/085086 N/085087 N/085088 N/085279 N/085346

N/085347 N/085482 N/085657 N/085664 N/085666 N/085667 N/085668

N/085787 N/085788 N/085811 N/085854 N/085855 N/085904 N/085905

N/085906 N/085907 N/085958 N/085959 N/085960 N/085961 N/086445

N/086446 N/086447 N/086448 N/086454 N/086455 N/086784 N/086785

N/086786 N/086817 N/086818 N/086819 N/086820 N/086821 N/086822

N/086823 N/086824 N/086825 N/086826 N/086827 N/086828 N/086829

N/086830 N/086831 N/086832 N/086833 N/086834 N/086835 N/086836

N/086849 N/086850 N/086851 N/086852 N/086853 N/087099 N/087195

N/087271 N/087272 N/087340 N/087341 N/087825 N/087945 N/087946

N/087947 N/087948 N/087949 N/087950 N/087951 N/087952 N/087953

N/087954 N/087955 N/087956 N/087957 N/087958 N/087959 N/087960

N/087961 N/087962 N/087963 N/087964 N/087965 N/087966 N/087967

N/087968 N/088112 N/088123 N/088539 N/088676 N/088677 N/088678

N/088679 N/088680 N/088681 N/088730 N/088731 N/088732 N/088738

N/088739 N/088740 N/088835 N/088836 N/088837 N/088838 N/088839

N/088840 N/088841 N/088842 N/088843 N/088844 N/088845 N/088846

N/088963 N/088964 N/089028 N/089029 N/089030 N/089031 N/089068

N/089142 N/089630 N/089631 N/089632 N/089633 N/089634 N/089635

N/089665 N/089667 N/089669 N/089671 N/089755 N/089756 N/089800

N/089801 N/089802 N/089803 N/089817 N/089820 N/089873 N/089978

N/089979 N/089980 N/089981 N/089982 N/089983 N/089984 N/089985

N/089986 N/089987 N/089988 N/089989 N/089990 N/089991 N/089992

N/089993 N/089994 N/089995 N/089996 N/089997 N/089998 N/089999

N/090000 N/090001 N/090002 N/090003 N/090004 N/090005 N/090006

N/090007 N/090008 N/090009 N/090010 N/090011 N/090012 N/090013

N/090014 N/090015 N/090016 N/090017 N/090018 N/090019 N/090020

N/090021 N/090022 N/090023 N/090024 N/090025 N/090026 N/090027

N/090028 N/090029 N/090030 N/090031 N/090032 N/090033 N/090034

N/090035 N/090036 N/090037 N/090038 N/090039 N/090040 N/090041
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N.º

N/090042 N/090043 N/090095 N/090111 N/090112 N/090113 N/090114

N/090115 N/090116 N/090117

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/005419

(5277-M)

2021/08/18

Modificação de 

sede

Aventisub LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New 

Jersey 0887, USA

N/004188 2021/08/13

Modificação de 

identidade

SEMPERIT REIFEN 

Gesellschaft m.b.H.

Continental Reifen Austria GmbH

N/012278 2021/08/19

Transmissão

ANNCO, INC Loft Ipco LLC, com sede em 933 

MacArthur Boulevard, Mahwah, New 

Jersey 07430, United States of America

N/012288

N/032534

2021/08/18

Transmissão

197 1 301 302

N/020801

N/020802

N/020803

N/020804

N/020805

N/020806

N/020807

N/020808

N/020809

N/020810

N/020811

N/020812

N/020813

N/020814

N/020815

N/020816

N/020817

N/047356

N/047357

N/047358

N/047359

N/047360

N/076891

N/076892

N/076893

N/076894

N/076895

N/080131

N/080132

N/080133

N/080134

N/080135

N/110492

2021/08/19

Transmissão

Annco, Inc. Loft Ipco LLC, com sede em 933 

MacArthur Boulevard, Mahwah, New 

Jersey 07430, United States of America

N/028754

N/028755

N/028756

N/028757

N/028758

2021/08/26

Modificação de 

sede

COAST HOTELS 

LIMITED

700 – 535 Thurlow Street, Vancouver, 

British Columbia, Canada, V6E 3L2

N/029229

N/029230

N/029231

N/029232

N/029233

N/029234

N/029237

N/088676

N/088677

N/088678

N/088679

N/088680

2021/08/23

Modificação de 

sede

ELEGANT 

JEWELLERY 

HOLDING LIMITED

Flat 301, 3rd Floor, Lippo Sun Plaza, 28 

Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 

Hong Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/029235

N/029236

N/088681 2021/08/23

Modificação de 

sede

ELEGANT 

JEWELLERY 

HOLDING LIMITED

Flat 301, 3rd Floor, Lippo Sun Plaza, 28 

Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, 

Hong Kong

N/030060

N/030061

N/030062

N/030063

N/030064

N/030065

N/030066

N/030067

N/074930

N/074931

N/074932

N/074933

N/074934

N/074935

N/074936

2021/08/27

Modificação de 

sede SINOPAC 

FINANCIAL 

HOLDINGS 

COMPANY LIMITED

2 306

3 5 13 308 6 1 6

2

3F, 5-13F, No. 306 & 6F-1, 6F-2, No. 308, 

Sec. 2, Bade Road, Zhongshan Dist., 

Taipei City 104, Taiwan, China

N/036241 2021/08/26

Transmissão

JOHNSON & 

JOHNSON, uma 

sociedade organizada 

e existindo segundo as 

leis do Estado de Nova 

Jérsia

PHARMA MAR, S.A., com sede 

em Avda. De los Reyes, Pol. Ind. La 

Mina, Colmenar Viejo, 28770 Madrid, 

Espanha

N/053883

N/053884

N/053885

N/053886

N/053887

N/053888

N/053889

N/053890

N/053891

2021/08/25

Modificação de 

sede

1

N/058072

N/058074

2021/08/26

Transmissão

Lifestyle Brands 

Corporation

ABG Collective LLC, com sede em 

1411 Broadway, 4th floor, New York, 

NY 10018, United States of America

N/066969

N/087417

2021/08/23

Modificação de 

sede

Hershey Chocolate & 

Confectionery LLC

19 East Chocolate Avenue, Hershey, 

PA 17033, USA

N/080422

N/080941

2021/08/23

Modificação de 

sede

SOCIETE DES 

PRODUITS 

MARNIER 

LAPOSTOLLE

32 rue de Monceau - 750 08 Paris, 

France

N/086318 2021/08/23

Modificação de 

sede

The Hershey Company 19 East Chocolate Avenue, Hershey, 

PA 17033, USA

N/105548 2021/08/25

Modificação de 

sede

BEIJING XIAOGUAN 

TEA CO., LTD.  

1 1

206-41

Room 206-41, Floor 2, Building 1, Yard 

1, Gongyuan Street, Tongzhou District, 

Beijing, China

N/116534

N/116535

2021/08/18

Transmissão

CELLTRION,INC. Celltrion Holdings Co.,Ltd., com sede 

em 5F, 19, Academy-ro 51beon-gil, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea

N/121881

N/121882

N/121883

2021/08/25

Modificação de 

sede

BEIJING XIAOGUAN 

TEA CO., LTD.    

1 1

206-41

Room 206-41, Floor 2, Building 1, Yard 

1, Gongyuan Street, Tongzhou District, 

Beijing, China
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/124747 2021/08/18

Modificação de 

sede

SOMNIACS AG Herostrasse 9, 8048 Zurich, Switzerland

N/127904

N/132561

N/132562 2021/08/18

Modificação de 

sede

BY THE FM CO., LTD. 5F, Takahashi Bldg., 2, Kanda-Jinbocho 

3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, 

Japan

N/127905 2021/08/18

Modificação de 

sede

H.I.T. WORLD CO., 

LTD.

5F, Takahashi Bldg., 2, Kanda-Jinbocho 

3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0051, 

Japan

N/128998

N/128999

N/129000

N/159901

2021/08/25

Modificação de 

sede

90 2

25-1

N/135194

N/135195

N/135196

N/135197

N/137357

N/137358

N/137359

N/137360

N/137361

N/137362

N/137363

N/137364

N/137365

N/137366

N/137367

N/137368

N/137369

N/137370

N/137372

N/137373

N/146422

N/146423

N/146424

N/146425

N/155940

N/155941

N/155942

N/155943

N/155944

N/155945

N/155946

N/155947

N/155948

N/155949

N/155950

N/155951

N/157872

N/157873

N/157874

N/157875

N/157876

N/157877

N/157878

N/157879

N/160786

N/160787

N/160788

N/160789

N/160790

N/160791

N/160792

N/160793

N/167883

N/167884

N/167885

N/167886

N/167887

N/167888

N/167889

N/167890

N/167891

N/167892

N/167893

N/167894

2021/08/18

Foram dados em 

penhor os direitos 

de Propriedade 

Intelectual

MACAU PARQUE 

TEMÁTICO E 

RESORT S.A., em 

inglês MACAU 

THEME PARK AND 

RESORT LIMITED

323

BANCO DA CHINA, LIMITADA, 

com sede em Avenida Dr. Mário 

Soares, n° 323, Edifício Banco da 

China, Macau

N/136084

N/136104

2021/08/13

Transmissão

AstraZeneca AB Innate Pharma S.A., com sede em 117 

Avenue De Luminy, 13009 Marseille, 

France
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/144528

N/144529

2021/08/18

Transmissão 489 801

N/147408

N/147409

N/147410

N/147411

N/154620

N/154621

2021/08/18

Modificação de 

sede

AVENTISUB LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New 

Jersey 0887, USA

N/147720

N/147721

N/147722

2021/08/25

Modificação de 

sede

190

N/161144 2021/08/18

Modificação de 

identidade

Trade Aim Limited Wa Creations International Limited

N/167548

N/167549

N/167550

N/167551

2021/08/25

Modificação de 

sede

BEIJING XIAOGUAN 

TEA CO., LTD.

1 1

206-41

Room 206-41, Floor 2, Building 1, Yard 

1, Gongyuan Street, Tongzhou District, 

Beijing, China

N/169031

N/169032

2021/08/25

Modificação de 

sede

43 1 B1

N/170513

N/170514

N/170515

N/170516

N/170517

N/170518

N/170519

N/170520

2021/08/18

Modificação de 

identidade

Pine Peak Capital 

Group Limited

Pine Peak Capital Group Limited

2021/08/18

Modificação de 

sede

Pine Peak Capital 

Group Limited

4301

Trinity Chambers, P.O. Box 4301, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands

N/173415

N/173416

N/173417

N/173418

N/173419

N/173420

N/173421

N/173422

N/173423

N/173424

N/179097

N/179098

N/179099

N/179100

N/179101

N/179102

N/179103

N/179104

N/179105

N/179106

N/179107

N/179108

N/179109

N/179110

N/179111

N/179112

N/179113

N/179114

N/179115

N/179116

N/179117

N/179118

2021/08/13

Modificação de 

sede

FAST R ETA I L I N G 

CO., LTD.

10717-1, Sayama, Yamaguchi City, 

Yamaguchi 754-0894, Japan

N/179521

N/179522

2021/08/25

Modificação de 

sede

43 1 B1
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Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/067521 2021/08/25 2021/08/25 McDonald's International Property Company Limited 30

N/068844 2021/08/25 2021/08/25

CHAO KAM CHEONG

43

N/072225 2021/08/25 2021/08/25 McDonald's International Property Company Limited 30

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente Classe

N/180655 2021/08/23 Cosmetic Skin Solutions LLC 03

N/180710 2021/08/23

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/180711 2021/08/23

TENCENT HOLDINGS LIMITED

28

N/180712 2021/08/23

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/097220 2021/08/23 China Golden Jewelry (HK) Limited

N/097221 2021/08/23 China Golden Jewelry (HK) Limited

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/018447 2021/08/26 05 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

N/018448 2021/08/26 33 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º

N/127035 2021/08/27

Haikou Yunkaihua Trade Co., Ltd.

03 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º e o n.º 5 do art.º 232.º
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Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/180483 2021/08/12 Iron Mountain Incorporated ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

N/181367 2021/07/30 Las Vegas Sands Corp. RBG Kew Enterprises Limited

N/181369 2021/07/30 Las Vegas Sands Corp. RBG Kew Enterprises Limited

N/181625 2021/08/16

MINISO (Hengqin) Enterprise Management Co., Ltd. 

N/181759 2021/08/16 Episciences Hong Kong Limited Episciences, Inc.

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/179744 2021/08/20 Tsit Wing International Company Limited TWG Tea Company Pte Ltd

Protecção de Desenho e Modelo

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002534

[22]  Data de pedido : 2020/09/11

[71]  Requerente : 

  Endereço : 1288 6

JT2142

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 13 - 02

[54]  Título : 

 Armário para troca de baterias.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/08/25  China

N.º 202030492377.X

[21]  N.º : D/002621

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3 1

 4

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/08/14  China

N.º 202030463418.2

[21]  N.º : D/002622

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

[71]  Requerente : 

 ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

  Endereço : 405 03 Goteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  C r i ador : C  C i l l a P E R S S ON, 

 ZH A NG, Jian,  CH EN, Dacong,  

LIANG, Peiyi,  HE, Qiaoxuan

[51]  Classificação : 24 - 04

[54]  Título : 

 Pensinho.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

 4 1

 5 1 1 1

1 1 1

 6 1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/08/07  China

N.º 202030446253.8

[21]  N.º : D/002623

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

[71]  Requerente : 

 ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

  Endereço : 405 03 Goteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  C r i ador : C  C i l l a P E R S S ON, 

 ZH A NG, Jian,  CH EN, Dacong,  

LIANG, Peiyi,  HE, Qiaoxuan

[51]  Classificação : 24 - 04

[54]  Título : 

 Pensinho.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

 4 3

 5 3 3 3

3 3 3

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/08/07  China

N.º 202030446253.8

[21]  N.º : D/002642

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

[71]  Requerente : 

 LEGUANO GMBH

  Endereço : Industriepark Nord 99, 53567 Buchholz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Criador : H  Heidi Hintereck

[51]  Classificação : 2 - 04

[54]  Título : 

 Sapato.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/08/14  

WIPO N.º DM/209908
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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.

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

D/002487 2021/08/17 173 a b 9 1 e 219 1

Alíneas a) e b) do art.º 173.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º e n.º 1 do art.º 219

D/002488 2021/08/17 173 a b 9 1 e 219 1

Alíneas a) e b) do art.º 173.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º e n.º 1 do art.º 219

D/002489 2021/08/17 9 1 e 164 2 4

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com o n.º 2 e n.º 4 do art.º 164.º

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

D/002415 2021/08/13

Transmissão O-NONGS FOODS CO., LTD.

1. WU, Pei-Fen, com sede em 6F., No.290, 

Yuying Rd., Dajia Dist., Taichung City 

43749, Taiwan, China

2. WU, Pei-Na, com sede em No. 38, 

Wunwu Rd., Dajia Dist., Taichung City 

43747, Taiwan, China

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

Extensão de Peddido de Patente de Invenção

97/99/M

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do artifo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Intercâmbio 

e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da propriedade Intelectual e a Direc-
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ção 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.

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/003850 2021/08/24

Transmissão Mologen AG GILEAD SCIENCES, INC., com sede 

em 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

Protecção de Patente de Invenção

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir 

da data da publicação deste aviso até à data da atribuição da 

patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001709

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

[71]  Requerente : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A , 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Zhisheng Y E,  Xun 

CHEN,  Baodong WU,  Peng SUN,  

Shengen YAN

[51]  Classificação : G06F9/48

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de agendamento de tarefas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/03/11  China

N.º 202010165543.4

 2020/03/11  China N.º 202010165763.7

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.
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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/001605 2021/08/25 98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

I/001643 2021/08/25

Shanghai SenseTime Lingang 

Intelligent Technology Co., Ltd.

98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 61.º

Protecção de Patente de Utilidade

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.

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000198 2021/08/25 2021/08/25 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

U/000259 2021/08/25 2021/08/25

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/000293 2021/08/25 124 98 9 1 a 61

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

U/000295 2021/08/25

CHONG KIN LONG

124 98 9 1 a 61

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

U/000296 2021/08/25

CHONG KIN LONG

124 98 9 1 a 61

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
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Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/173398 2021 7 7

27

Concessão parcial e recusa parcial 

(B.O. da R.A.E.M. n.º 27, II Série, de 

7 de Julho de 2021)

N/183210 2021 8 18 33

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 33, II 

Série, de 18 de Agosto de 2021)

S I M ....... S I M .......

J/5015

J/5016

2021 8 18 33

Figura (B.O. da R.A.E.M. n.º 33, II 

Série, de 18 de Agosto de 2021)

......

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/180310

N/180318

2021 6 16 24

Produtos (B.O. da R.A.E.M. n.º 24, II 

Série, de 16 de Junho de 2021)

Artigos de perfumaria; 

desodorizantes para uso pessoal; 

sprays para o corpo; óleos essenciais 

para o corpo; loções para o corpo.

Artigos de perfumaria; 

desodorizantes para uso pessoal; 

sprays para o corpo.

N/183108

N/183113

2021 9 1 35

 (B.O. da R.A.E.M. n.º 35, II 

Série, de 1 de Setembro de 2021)

Monitorização de sistemas de 

redes (para terceiros);... eventos 

de desenvolvimento profissional e 

definição de normas para governação 

corporativa.

Monitorização de sistemas de 

redes (para terceiros);... eventos 

de desenvolvimento profissional e 

definição de normas para governação 

corporativa, armazenamento 

eletrónico de dados.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 30 de Agosto de 2021.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
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