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NOTA DE
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P residente

do

IGQPI

NOTA DE ABERTURA

“Na verdade, o BPI
é antes de mais, o
principal meio de
comunicação e de
interacção do IGQPI
com os seus utentes.
Constitui, acima de
tudo, um instrumento
de resposta e de
satisfação, por
excelência, pois é
também através
desse mecanismo que
o Instituto divulga,
promove e leva ao
conhecimento do
público, em geral,
todos os Actos por ele
praticados.”
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Nesta nova era, caracterizada por um intenso e muito
dinâmico desenvolvimento das tecnologias de informação
– a chamada era digital -, onde tudo é possível e pela via
mais fácil, graças à tecnologia universalmente colocada
à disposição dos consumidores, e na maioria das vezes, a
baixo custo, vivemos, na realidade, uma nova etapa e, por
conseguinte, encontramo-nos perante novos desafios.
Desafios esses que, à partida, se afiguram, por um lado,
fáceis de serem vencidos, pois, graças ao nível tecnológico
a que chegamos e aos meios de que dispomos, resultado
de um incomensurável trabalho intelectual e de criação
do Homem como ser pensante, tudo parece simples e por
outro, de difícil resolução, na medida em que o Ser Humano,
como Ser pensante e constantemente insatisfeito com o
estado da técnica, coloca a fasquia, cada vez mais alta. Nada
de incomum. Esta é a dinâmica natural dos ciclos.
Neste contexto, o papel que é reservado aos pensadores, aos
criadores, intérpretes e executores, é de suma importância.
A humanidade deve a estes homens e mulheres a razão
da nossa existência, da nossa sobrevivência, do nosso
desenvolvimento, da nossa satisfação física, intelectual,
moral, cívica e cultural. A humanidade deve a esses homens
e mulheres o prazer de viver, pois nas criações intelectuais e
nas realizações, o Homem, como principal consumidor, vai
buscar as soluções, a satisfação, o deleite e a razão de viver.
Esses homens e essas mulheres são merecedores da nossa
mais solene homenagem e o objecto das suas criações
deve ser cada vez mais reconhecido e melhor protegido.
Reconhecidos pela humanidade, no seu todo, e protegidos
pelas Leis e sistemas dos diferentes países, que garantem
a sua autenticidade, prioridade, singularidade, inovação,
aplicabilidade e inviolabilidade.
Assim, consciente da necessidade de incentivar e de garantir
melhores condições de protecção aos nossos criadores,
artistas, intérpretes e executantes, muito recentemente,
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Desta feita, cabe à nova Administração da propriedade
intelectual, em contexto bastante controverso, diferenciado
e concorrencial, onde a economia começa a dar alguns sinais
de recuperação da profunda crise económica e financeira
que assolou o Mundo inteiro, proceder à publicação
de um 3º (terceiro) número do BPI, número esse muito

aguardado pelos diferentes actores do sistema, de entre os
quais destacamos os agentes da propriedade industrial, os
proprietários das marcas, desenhos e modelos industriais, os
autores, os intérpretes e executantes.
Na verdade, o BPI é antes de mais, o principal meio de
comunicação e de interacção do IGQPI com os seus utentes.
O BPI constitui, acima de tudo, um instrumento de resposta
e de satisfação, por excelência, pois é também através
desse mecanismo que o Instituto divulga, promove e leva
ao conhecimento do público, em geral, todos os Actos por
ele praticados. Com esta publicação, esperamos imprimir
uma nova dinâmica no sector, institucionalizando, nesta
fase inicial, pelo menos 2 (duas) edições por ano - uma
em Junho e outra em Dezembro -, sem descurar, como é
óbvio, a possibilidade de outras edições complementares,
sempre que necessárias e a utilização, indiscutível, das
novas tecnologias de informação e comunicação, como
instrumentos de propagação em massa, intransponíveis,
sempre que quisermos fazer chegar a informação, com
eficácia, rapidez e de forma universal, aos nossos utentes
e não só. Por outro lado, pretendemos, num futuro muito
próximo, privilegiar a utilização da internet, quer via Website
do IGQPI, quer através de outras formas modernas de
comunicação, para a divulgação e disseminação do BPI de
Cabo Verde.
Não podíamos terminar essa nota introdutória sem deixar
um sinal de reconhecimento e apreço pelo trabalho
desenvolvido pela equipa que integrou a Comissão
Instaladora do ex-IPICV.
Esperamos e auguramos votos para que este 3º número
venha a corresponder aos anseios e expectativas dos nossos
utentes e dos nossos parceiros.
Desejamos uma óptima leitura e uma profícua consulta.
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NOTA DE ABERTURA

o Governo de Cabo Verde tomou a decisão, a nosso ver,
muito acertada, criando as bases legais e institucionais que
se impunham. Neste particular, passos importantes foram
dados. Referimo-nos, por exemplo, à revisão e adequação
das leis que consagram a protecção dos direitos de autor e
dos direitos conexos (Decreto legislativo nº 1/2009, de 27 de
Abril) e o novo Código da Propriedade Industrial, aprovado
pelo Decreto-legislativo nº 4/2007, de 20 de Agosto, e que
constituem as bases legais para uma verdadeira protecção
dos objectos da criação dos nossos pensadores e criadores.
Por outro lado, há que realçar a criação, também recente, do
Instituto de Propriedade Intelectual de Cabo Verde (IPICV),
órgão executor da política nacional em matéria de protecção
da propriedade intelectual, recentemente fundido com o
Instituto de Gestão da Qualidade (IGQ), dando lugar a uma
única instituição que se encarrega da gestão da qualidade
e da propriedade intelectual – o Instituto de Gestão da
Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), e que tem,
por força da lei, de entre outras atribuições, a publicação
do Boletim de Propriedade Industrial/Intelectual (BPI),
dando publicidade às diferentes actividades e aos diferentes
processos de registo e protecção da propriedade industrial/
intelectual e concedendo, ao utente/consumidor, de uma
forma geral, a prerrogativa de reagir, se opor e/ou reclamar,
dos actos em curso e das decisões tomadas.
O primeiro número do BPI foi publicado em Junho de 2011.
Desde essa data, por circunstâncias várias, só foi possível a
publicação de mais um número - o nº 2, em Setembro de
2012.
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PEDIDOS

DE PUBLICAÇÃO

1
PUBLICAÇÃO DE M ARCAS
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00000039/2006/ME/MP
3
Indasa – Indústria de Abrasivos, S.A.
Portuguesa
Zona Industrial de Aveiro, Lote 46, Taboeira, 3800-55,
Portugal
Comercial e Industrial
15/06/2006

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Lixas em papel, lixas em pano, lixas em fibra vulcanizada, abrasivos flexíveis e
abrasivos rígidos (Classe 03).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00000641/2012/ME/MP&S
6, 37
Kirby Building Systems Kuwait Company S.A.K.(C)
kuwaitiana
P.O. Box 23933 Safat - 13100 Kuwait
Industrial e Comercial
20/06/2012
abaixo listados

Construções em aço; construções de aço pré-preparadas; estruturas em aço;
painéis duplos para isolamento em poliuretanoaço e alumínio para revestimento
de paredes e tectos; vigamentos abertos (tipo de asna); vigas curvas (vigas de aço
curvas). (Classe 06) Construção de edifícios; reparação; serviços de instalação.
(Classe 37)

FRUCTIS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00000656/2012/MN/MS
03
L’Oréal
Francesa
Rue Saint- Honoré, 281, F- 75008, Paris, França.
Comercial e Industrial
28/10/2008

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Perfumes, águas de toilette, geles e sais de banho e duche não para uso medicinal, sabonetes de toilette, desodorizantes para corpo, cosmeticos, nomeadamente
cremes, leite loções. geles e pós para rosto, para corpo e para as mãos, preparações para protecção solar cosméticos, produtos de maquilhagem, champôs, geles, sprays, espumas e bálsamos, para pentear e para cuidar dos cabelos, lacas
para cabelos, tinturas e produtos para a descolaração dos cabelos, produtos para
ondulação e para a permanente dos cabelos, óleos essenciais para uso pessoal.
Classes 03.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

000001009/2012/MN/MP
03
Beiersdorf AG
Alemã
Unnstrasse 48, 20253 Hamburgo - Alemanha
Comercial e Industrial
22/06/2012
abaixo listados
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00001008/2012/ME/MP
05,10, 34
Nicoventures Limited
Inglesa
1 Water Street, London Wc2r 3 LA, United Kingdom
Industrial e Comercia
07/06/2012
abaixo listados

Preparações farmacêuticas, nomeadamente para uso humano, incluindo, mas não
se limitando a adesivos transdérmicos, pastilhas e micro-comprimidos. (Classe 05)
Dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos médicos para uso humano, incluindo, mas não se limitando a sprays bucais, sprays nasais e inaladores. (Classe 10)
Sucedâneos de tabaco, cigarros contendo substitutos de tabaco, dispositivos que
contenham nicotina, não para fins médicos; cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros, fósforos, artigos para fumadores. (Classe 34)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Sabonetes; perfumaria, óleos essenciais, preparações cosméticas para o corpo
e a beleza; desodorizantes e anti-transpirantes para uso pessoal; preparações
cosméticas para a limpeza, cuidados e embelezamento do cabelo.

8

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001010/2012/ME/MP
34
Phillip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Comercial e Industrial
08/06/2012
abaixo listados

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros,
tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”, sucedâneos
do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas
para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e
cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
(Classe 34)
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001494/2012/ME/MP
29
Fromageries Bel Portugal, S.A.
Portuguesa
Estrada Regional, Matriz, Ribeira Grande
Ilha de São Miguel, Açores
Industrial e Comercial
29/03/2012
Leite, queijo, manteiga e lacticínios. (Classe 29)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001496/2012/ME/MP&S
09, 10,11, 28, 35, 36, 37, 38 ,39 ,40 ,41,42,
43,44 e 45
Sony Corporation
Japonesa
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japão
Industrial e Comercial
28/03/2012
abaixo listados

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de inspecção, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, medição, sinalização, verificação (supervisão), salva-vidas e de
ensino; Aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para gravação, transmissão ou
reprodução de som e imagens; transportadores de dados magnéticos, discos para gravação; Discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digital; Mecanismos para
aparelhos operados a moedas; Caixas registadoras, calculadoras, equipamentos de processamento de dados, computadores; Programas informáticos; Aparelhos extintores de
incêndio; Máquinas electrónicas, aparelhos e suas peças, nomeadamente, aparelhos electrónicos de áudio e/ou vídeo, aparelhos electrónicos de comunicação; Programa informático para descarregar, gerir, processar e executar dados de áudio, filmes, texto e imagens fixas; Música, áudio, vídeo e imagem que podem ser descarregados; Programas
informáticos que podem ser descarregados para transmissão sem fios e sincronização de áudio, vídeo, texto, multimédia, ficheiros de filmes e música e fluxos de e para um
computador, televisão com acesso ao computador, outros dispositivos de exibição de áudio e vídeo com acesso ao computador, telemóvel, computador portátil ou outro dispositivo portátil; Programas informáticos descarregáveis para jogos de vídeo; Dispositivos periféricos para computador; Computadores de mão; Computadores do tipo Tablet; Assistentes digitais pessoais; Terminais para computador; Dispositivos de leitura electrónica; Publicações electrónicas; Reprodutores de media de rede (Network Media Players); Visualizadores montados na cabeça (head mounted); Controlos remotos com e sem fios para dispositivos electrónicos digitais portáteis; Telefones; Telemóveis; Telemóveis
inteligentes (Smartphones); Leitores e/ou gravadores de áudio e vídeo domésticos; Leitores e/ou gravadores de áudio e vídeo portáteis e pessoais; Leitores e/ou gravadores de
MP3 e outros formatos de áudio e vídeo; Auriculares, fones de ouvido; Câmaras; Câmaras de vídeo; Televisões; Televisões portáteis; Circuitos electrónicos, discos magnéticos,
discos ópticos, discos ópticos magnéticos, CD-ROMs (Discos Compactos ROMs), fitas magnéticas e Disco Versátil Digital ROMs codificado com programas para jogos de vídeo
para uso pessoal;Circuitos electrónicos, discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, CD-ROMs (Discos Compactos ROMs), fitas magnéticas e Disco Versátil
Digital ROMs codificado com programas para jogos de vídeo para uso empresarial; Controladores, joysticks, cartões de memória, controladores de volume, ratos e outras peças
e acessórios para máquinas de jogos de vídeo com televisão para uso pessoal; Discos magnéticos, discos ópticos, discos ópticos magnéticos, CD-ROMs (Discos Compactos
ROMs), fitas magnéticas e Disco Versátil Digital ROMs codificados com revistas, livros, jornais, mapas, figuras imagens e informação literal; Analisadores de células; Separadores
de células; Citómetros de fluxo; Aparelhos e instrumentos de laboratório; Aparelhos e instrumentos para investigação científica em laboratórios; Aparelho de medição por unidades de medidas padrão; Aparelho de medição por unidades de medidas derivadas; Máquinas e instrumentos para medição de precisão; Máquinas e instrumentos para testar
materiais; Máquinas e instrumentos para inspecção; Máquinas e instrumentos para medições astrométricas; Folhas de películas termo-sensíveis para indicação de temperatura;
Aparelho de distribuição de potência e/ou controlo; Conversores rotativos; Modificadores de fase; Células secas; Células húmidas; Pilhas e acumuladores; Células fotovoltaicas;
Medidores e testadores eléctricos ou magnéticos; Fios eléctricos; Cabos eléctricos; Telescópios; Microscópios; Óculos e óculos de segurança; Peças e acessórios para óculos e
óculos de segurança; Redes salva-vidas; Cintos salva-vidas; Coletes salva-vidas; Bóias salva-vidas; Microscópios electrónicos; Calculadoras electrónicas de mesa; Processadores
de palavras; Tubos de raio-X (não para uso médico); Tubos fotossensíveis; Tubos de vácuo; Tubos rectificadores; Tubos de raio catódico; Tubos de descarga; Termístores; Díodos;
Transístores; Tubos de electrão; Elementos semicondutores (dispositivos semicondutores); Circuitos integrados; Circuitos integrados de grande dimensão; Ferros de engomar
para uso doméstico; Onduladores de cabelo para uso doméstico; Campainhas eléctricas para uso doméstico; Filmes cinematográficos expostos; Filmes de diapositivo expostos;
Molduras para películas de dispositivo; Discos e fitas de vídeo pré-gravados; Máquinas de venda automática (máquinas de distribuição automática); Máquinas de jogos de vídeo
com televisão para uso pessoal; Óculos e óculos de sol; Baterias recarregáveis para veículos eléctricos. (Classe 9) Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentais e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; Artigos ortopédicos; Materiais para sutura; Analisadores de células para uso médico ou clínico; Separadores de células para uso
médico ou clínico; Aparelhos para diagnósticos para fins médicos; Aparelhos e instrumentos médicos; Aparelhos de testes para fins médicos; Aparelhos para uso em análises
médicas; Aparelhos para respiração artificial; Camas, especialmente feitas para fins médicos; Cobertores eléctricos para fins médicos; Aparelhos para análises de sangue; Botas
para fins médicos; Cateteres; Roupas especialmente para salas de cirurgia; muletas; Filtros para raios ultravioletas, para fins médicos; Gastroscópios; Aparelhos auditivos para
surdos; Protectores auditivos; Marca-passos; Hematímetros; Aparelho terapêutico de ar quente; Inaladores; Lâmpadas para fins médicos; Lasers para fins médicos lasers; Aparelhos para massagem; Artigos ortopédicos; Aparelhos para exercícios físicos para fins médicos; Almofadas para fins médicos; Aparelhos dentais; Aparelhos para massagem
estética; Medidores de pulso; Aparelhos radiológicos para fins médicos; Aparelhos para radioterapia; Respiradores para respiração artificial; Esfigmomanómetros; Ligaduras de
suporte; Seringas para fins médicos; (Classe 10) Aparelhos para iluminação, aquecimento, geração de vapor, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e fins
sanitários; Acumuladores; Aparelhos de ar condicionado; Instalações de filtragem de ar; Lâmpadas para automóveis; Acessórios para casas de banho; Banheiras; Cobertores
electrónicos não para fins médicos; Apliques para bicos de gás; Queimadores; Alcatifas electricamente aquecidas; Lâmpadas de tecto; Máquinas de café electrónicas; Aparelhos
e instalações para cozinhar; Lâmpadas para bicicletas; Aparelhos desodorizantes, não para usos pessoais; Aparelhos de dessecação; Aparelhos desinfectantes; Aparelhos para
destilação; Secadores de cabelo; Secadores de ar; Lâmpadas eléctricas; Ventiladores de ar condicionado; Filamentos para lâmpadas eléctricas; Filtros para ar condicionado; Filtros para água potável; Lareiras; Archotes; Lanternas [tochas]; Almofadas forrada eléctrica para aquecer os pés; Caldeiras a gás; Queimadores a gás; Lâmpadas a gás; Acumuladores de calor; Aquecedores para casas de banho;Aparelhos de aquecimento; Placas de aquecimento; Chaleiras eléctricas; Fogões de cozinha [fornos]; Lâmpadas; Aparelhos
de iluminação para veículos; Aparelhos de iluminação para veículos aéreos; Fornos microondas; Lanternas de bolso; Panelas de pressão eléctricas; Radiadores eléctricos; Frigoríficos; Assadores; Aparelhos e instalações sanitárias; Tomadas para lâmpadas eléctricas; Fogões; Exaustores para cozinha; Lavatórios; Aparelhos e máquinas de purificação
de água; Instalações de fornecimento de água. (Classe 11) Jogos e brinquedos; Artigos de ginástica e desporto não incluídos em outras Classes; Decorações para árvores de
Natal; Brinquedos; Baralhos; Unidades de jogos de mão electrónicos; Aparelho para jogos adaptados para uso com um ecrã ou monitor de exibição externo; Controladores de
jogos para consolas de jogos de vídeo de consumidor para uso com um ecrã ou monitor de exibição externo; Brinquedos, jogos e divertimentos musicais; Aparelho de áudio de
brinquedo; Caixas de música de brinquedo; Instrumentos musicais de brinquedo; Toca-discos de brinquedo para tocar músicas e cassetes; Jogos musicais; Brinquedos que funcionam com pilhas; Brinquedos electrónicos; Jogos de computador eléctricos, excepto aqueles adaptados para uso com receptores de televisão; Aparelhos de diversões eléctricos e electrónicos (automáticos, sem moeda/ficha); Jogos electrónicos que são automáticos, sem moeda ou sem ficha (excepto aqueles adaptados para uso só com receptores
de televisão); Aparelhos e jogos electrónicos de mão (excepto aqueles adaptados para uso só com receptores de televisão); Jogos de vídeo excepto aqueles adaptados para uso
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PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
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só com receptores de televisão; Máquinas de diversões automáticas e que funcionam com moedas; Aparelho de jogos de computador excepto os operados com moedas ou
aqueles adaptados para uso com receptores de televisão; Brinquedos e jogos com saída de vídeo; Brinquedos operados electronicamente; Brinquedos e jogos interactivos com o
computador; Máquinas de jogos de vídeo autónomas que incorporam um meio de exibição; Dispositivos electrónicos de mão de brinquedo; Computadores de brinquedo (não
funcionam); Telemóveis de brinquedo (não funcionam); Peças e acessórios para todos os produtos acima mencionados. (Classe 28) Publicidade; serviços de gestão comercial;
administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de lojas de venda a retalho; serviços de lojas de venda a retalho na área de aparelhos electrónicos, software informático, e máquinas de jogos e aparelhos; serviços de venda a retalho ou serviços grossistas de instrumentos musicais e discos; serviços de lojas de venda a retalho na área de entretenimento, nomeadamente, obras musicais e audiovisuais e mercadoria relacionada na área de equipamento electrónico e equipamento para entretenimento, fornecido via internet e outras redes de comunicação electrónicas e computorizadas; serviços de gestão comercial de lojas de venda a retalho; serviços para retalhistas de recolha de dados
computorizada de pontos de venda; administração de empresas de venda a retalho para terceiros; o agrupamento para o benefício de terceiros, de produtos eléctricos, permitindo aos clientes ver e comprar esses produtos numa loja de venda a retalho; serviços electrónicos de venda a retalho relacionados com equipamento informático; serviços de
venda a retalho relacionados com a venda de máquinas de videojogos para uso doméstico; processamento de dados automatizado; processamento de dados informatizado;
serviços computorizados de processamento de informação de negócios; processamento computorizado de dados; processamento de dados; processamento de dados para empresas; processamento de dados para a recolha de informação para fins de negócios; verificação de processamento de dados; processamento de dados electronicamente;
serviços de informação referente a processamento de dados; serviços de processamento de dados on-line; assessoria, consultoria e serviços de informação nesta Classes para
todos os serviços atrás referidos; contabilidade; agências de publicidade; publicidade por correspondência; vendas em leilão, auditorias; publicidade por cartazes; contabilidade;
avaliações de empresas; informação de negócios; inquéritos de negócios; investigações de negócios; serviços de gestão comercial e consultoria organizacional; assistência na
gestão comercial; serviços de gestão comercial de hotéis; direcção profissional dos negócios artísticos; pesquisa de negócios; agências de informação comercial; assistência na
gestão comercial ou industrial; compilação de informação em bases de dados computorizadas; serviços on-line computorizados de encomenda na área de aparelhos de videojogos
para uso exclusivo com receptores de televisão e o software respectivo; análise do preço de custo; demonstração de produtos; distribuição de material publicitário; difusão de
anúncios publicitários; distribuição de amostras; reprodução de documentos; previsões económicas; peritagens comerciais; agências de emprego; avaliação de madeira na árvore; avaliação de lã; avaliação do grau de qualidade da lã; agências de importação e exportação; pesquisa de mercado; estudos de mercado; serviços de modelos para fins publicitários ou de promoção de vendas; aluguer de máquinas e aparelhos de escritório; sondagem de opinião; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; organização de feiras para fins comerciais ou de publicidade; publicidade exterior; preparação de folhas de pagamento; consultadoria para recursos humanos; recrutamento de
pessoal; reprografia; fornecimento de informação estatística de negócios referente a artigos novos, nomeadamente revistas, videojogos e vídeos; relações públicas; publicação
de textos publicitários; publicidade; agências de publicidade; correio publicitário; aluguer de material publicitário; publicidade radiofónica; anúncios radiofónicos; serviços de sublocação para empresas; aluguer de espaço publicitário; aluguer de fotocopiadoras; venda a retalho de máquinas de videojogos e o respectivo software, inclusivamente através da
internet; serviços de secretariado; decoração de montras; serviços de estenografia; informação estatística de negócios referente a vendas de produtos novos; sistematização de
dados numa base de dados informática; elaboração de declarações fiscais; publicidade pela televisão; anúncios televisivos; transcrição de comunicações; serviços de dactilografia;
actualização de documentação publicitária; avaliação de madeira na árvore; tratamento de texto; pesquisas de informações em ficheiros informáticos para terceiros, em especial
artigos noticiosos; processamento administrativo de ordens de compra; serviços publicitários e comerciais, nomeadamente preparação e distribuição de comunicações publicitárias impressas por encomenda e / ou especificações de terceiros; agências de publicidade; publicidade através de meios de comunicação públicos; serviços de assinatura de
jornais para terceiros; subscrição de serviços de telecomunicação para terceiros; serviços de gestão e assistência comercial; consultadoria para direcção de negócios; consultoria para direcção de negócios, nomeadamente, fornecimento de estratégias práticas para a gestão de inovação; gestão empresarial de desportistas; consultadoria para a organização da direcção de negócios; serviços de gestão comercial e serviços de administração promovendo a utilização de uma rede informática mundial; consultoria em organização
de negócios; serviços de administração comercial do licenciamento de produtos e serviços para terceiros; serviços de aconselhamento e informação comercial aos consumidores
[loja do consumidor]; compilação de estatísticas; pesquisas de informações em ficheiros informáticos para terceiros; facturação; serviços de paginação [layout] para fins publicitários; marketing; serviços de revistas de imprensa; publicidade on-line numa rede informática; serviços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; serviços de reprografia; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços de comparação de preços; serviços de fornecimento para terceiros [compra
de produtos e serviços para outras empresas]; produção de anúncios publicitários; selecção de pessoal por meio de testes psicotécnicos; aluguer de tempo para publicidade nos
meios de comunicação; aluguer de distribuidores automáticos; promoção de vendas para terceiros; angariação de patrocínios; serviços de telemarketing; serviços de resposta
telefónica para assinantes ausentes; redacção de textos publicitários. (Classe 35) Seguros; operações financeiras, monetárias e imobiliárias; seguro contra acidentes; agências
de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliárias]; serviços atuariais; análise financeira; avaliação de antiguidades; administração de imóveis; avaliação de objectos de arte;
Gestão de fianças; negócios bancários; colocação de fundos; colectas de beneficência; serviços de verificação de cheques; agências de câmbio; contabilidade de numerário e colecta de numerário por redes informáticas; aprovação de verbas; agências de crédito; serviços de cartão de crédito; despachantes de alfândega; serviços de cartão de débito;
agências para a cobrança de dívidas; depósitos de valores; transferência electrónica de fundos; serviços de pagamento electrónico de portagens; serviços de pagamento de
comércio electrónico, nomeadamente a criação de contas financiadas usadas para comprar bens e serviços na Internet; operações de câmbios; fomento comercial; fiduciário;
consultoria financeira; avaliação financeira de seguros de banca e imobiliário; informação financeira, gestão financeira; patrocínio financeiro, serviços de financiamento; seguros
contra incêndio avaliações fiscais; investimentos de fundos; garantias; subscrição de seguros de saúde; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; banco directo
[home-banking]; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; seguro de cobrança de bens e serviços através da internet; pagamentos por conta [prestações]; agências de
seguros; consultadoria em seguros; informações de seguro; subscrição de seguros; emissão de cartões de crédito; emissão de ordens de pagamento de valores; emissão de
cheques de viagem; financiamento de locação-compra; arrendamento de explorações agrícolas; arrendamento de bens imobiliários; empréstimo de títulos; subscrição de seguros
de vida; financiamento de empréstimos; subscrição de seguros marítimos; hipotecas; constituição de capitais; avaliação numismática, organização de colectas; empréstimos
sobre penhores; agências imobiliárias; avaliações imobiliárias; correctores de imóveis, gestão de imóveis; cobrança de alugueres; aluguer de escritórios, aluguer de apartamentos, aluguer de casas, serviços de caixas de pagamento de reformas; serviços de depósito de artigos de valor em caixas fortes; serviços de poupanças bancárias; corretagem de
seguros [em bolsa]; avaliação de selos; cotações na bolsa; garantias [cauções]; serviços fiduciários; tutela; corretagem; corretagem de créditos de carbono; serviços de liquidação
de negócios [assuntos financeiros]; operações de compensação [câmbio]; casas de compensação; avaliação de jóias; serviços de empréstimo para negócios; empréstimos [finanças]; serviços de fundo de previdências; avaliação dos custos de reparação [avaliação financeira]. (Classe 36) Construção de Edifícios; Reparações; Serviços de instalação;
material de instalação e reparação de ar condicionado; manutenção e reparação de aeronaves; tratamento anti-ferrugem de veículos; máquinas de neve artificial; pavimentação;
limpeza e reparação de queimadores; assentamento de tijolos; supervisão de construção de edifícios; isolamento de edifícios; construção de barracas de feita e lojas; vedação de
edifícios; construção e reparação de alarmes anti-roubo; reparação e manutenção de queimadores; construção e manutenção de gabinetes; lavagem automática de carros;
serviços de carpintaria; limpeza de chaminés; limpeza de edifícios (superfície exterior); limpeza de edifícios (interior); limpeza de roupa; reparação e manutenção de roupa; construção; consultoria para a construção; informação para a construção; isolamento de humidade (para edifícios); demolição de edifícios; limpeza de tecidos; desinfecção; perfuração de poços fundos de gás ou petróleo; perfuração de poços; limpeza a seco; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; instalação e reparação de elevadores; construção
de fábricas; instalação e reparação de projectores de filmes; instalação e reparação de alarmes de incêndio; instalação e reparação de equipamento para congelação; tratamento, limpeza e reparação de peles; instalação e reparação de fornalhas; manutenção e restauro de mobília; construção de portos; instalação e reparação de aquecimento de equipamentos; informações sobre instalação, manutenção e reparação de hardware, componentes de computadores e dispositivos periféricos; instalação de portas e janelas; instalação e reparação de aparelhos e instrumentos médicos e cirúrgicos, incluindo, furadeiras cirúrgicas, bisturis, lâminas, grampeadores, acopladores anastomóticos e
estabilizadores cardíacos, equipamentos e dispositivos descartáveis de transfusão para tratamento e monitorização de sangue; instalações de abastecimento e equipamentos
de tratamento de água e esgotos, lamas e águas residuais; manutenção, instalação e reparação de aparelhos de telecomunicações; supressão de interferências em equipamentos electrónicos; instalação e reparação de dispositivos de irrigação; instalação de equipamentos de cozinha; serviços de amolador; lavandaria; limpeza, tratamentos e reparação
de couro; instalação e reparação elevadores; engomadoria de roupa; instalação, manutenção e reparação de máquinas; alvenaria; remendo de roupas; extracção mineira; manutenção e reparação de veículos a motor; lavagem automóvel; instalação, reparação e manutenção de equipamentos para escritório; pintura interior e exterior; papel de parede;
reparação de guarda-sol; reparação aparelhos fotográficos; construção de pontões; construção e manutenção de gasodutos; alisamento de paredes; canalização; prensagem de
vestuário; polidores; reparação da bomba; aluguer de guindastes; serviços de pedreira; extermínio de ratos; reconstrução de motores gastos ou parcialmente destruídos; reparação de máquinas de construção que foram gastas ou parcialmente destruídas; recarga de cartuchos de toner; recuperação de roupa; aluguer de bulldozers; aluguer de guindastes; aluguer de máquinas escavadoras; informações sobre a reparação, manutenção e instalação de aparelhos eléctricos e equipamentos de cozinha e a instalação, manutenção e reparação dos mesmos; manutenção, instalação e reparação de máquinas de escritório; instalação, reparação e manutenção de impressoras electrónicas; reparação
de fechaduras de segurança; restauração de instrumentos musicais; restauração de obras de arte; estanhar; recauchutagem de pneus; rebitagem; pavimentação de estradas;
construção, instalação e manutenção de telhados; anti-corrosão; manutenção e reparação de cofres; serviços de areação; construção e instalação de andaimes; estações de
serviço (veículos) [reabastecimento e manutenção]; construção naval; conserto de sapatos; limpeza de rua; manutenção e reparação de salas seguras; manutenção de piscinas;
instalação e reparação de telefones; reparação de guarda-chuvas; construções debaixo de água; reparações debaixo de água; estufagem; reparação e envernizamento de estofos;
assistência em viagem e reparação de avarias em veículos; limpeza de veículos; lubrificação de veículos; manutenções de veículos; polimento de veículos; estações de serviço para
reabastecimento e manutenção de veículos; lavagem de veículos; destruição de animais nocivos e pragas, excepto para agricultura; vulcanização e reparação de pneus; instalação
de papel de parede; construção e reparação de armazéns; lavagens; lavagem de linho; limpezas de janelas; polimento de chão; reparo ou manutenção de aeronaves; limpeza de
banheiras e caldeiras; limpeza de carpetes e tapetes; manutenção de relógios e relojoaria; consultoria para a construção; desinfecção de telefones; polimento de chão; amaciamento de algodão para colchas; verificação, operação ou manutenção do edifício; aluguer de lavagem de carros; aluguer de equipamentos de construção, máquinas e aparelhos;
aluguer de máquinas eléctricas de lavar roupa; aluguer de máquinas de limpeza do chão; aluguer de secadores de roupa; aluguer de máquinas e aparelhos de mineração; o aluguer de esfregonas; aluguer de secadores e centrifugadoras para roupas; reparação de sacos ou bolsa; reparação de bicicletas; reparação de equipamentos de bilhar; reparação
de equipamento de pesca; reparação de máquinas de jogos e associados; reparação de ornamentos pessoais; reparação de receptores de rádio ou receptores de televisão;
reparação de óculos; reparação de equipamentos desportivos; reparação de tapetes tatami; reparação de equipamentos de casa-de-banho com esguichos de água; reparação de
brinquedos ou bonecos; reparação ou manutenção de aparelhos de ar condicionado [para fins industriais]; reparação ou manutenção de máquinas de diversão e aparelhos associados; reparação ou manutenção de automóveis; reparação ou manutenção de acessórios de banho; reparação ou manutenção de aparelhos de estacionamento de bicicletas;
reparação ou manutenção de caldeiras; reparação ou manutenção de queimadores; reparação ou manutenção de máquinas de britagem; reparação ou manutenção de fábricas
de produtos químicos; reparação ou manutenção de máquinas de processamento químico e aparelhos associados; reparação ou manutenção de chocadeiras bico, reparação ou
manutenção de máquinas e aparelhos cinematográficos; reparação ou manutenção de máquinas de construção; reparação ou manutenção de aparelhos eléctricos domésticos;
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reparação ou manutenção de equipamentos de cozinha para fins industriais; reparação ou manutenção de panelas; reparação ou manutenção de máquinas e acessórios de cultivo; reparação ou manutenção de máquinas de lavar louça para fins industriais; reparação ou manutenção de aparelhos de mergulhadores; reparação ou manutenção de incubadoras de ovos; reparação ou manutenção de aparelhos de iluminação eléctrica; reparação ou manutenção de motores eléctricos; de reparação ou manutenção de máquinas
de lavar roupa eléctricas para fins industriais; reparação ou manutenção de alarmes de fogo; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos electrónicos; reparação ou
manutenção de armas de fogo; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de pesca; reparação ou manutenção de máquinas de corte de forragens; reparação ou
manutenção de máquinas misturadoras de forragens; de reparação ou manutenção de prensas forrageiras; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de congelamento; reparação ou manutenção de aquecedores de água a gás; reparação ou manutenção de equipamentos de postos de combustível; reparação ou manutenção de máquinas e
aparelhos para fabricação de vidro; reparação ou manutenção máquinas de colheita e seus implementos; reparação ou manutenção de fornos industriais; reparação ou manutenção de circuitos integrados; fabricação de máquinas e sistemas; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos de laboratório; reparação ou manutenção de
aparelhos para carga e descarga de máquinas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para corte de madeira, carpintaria, folheados ou contraplacados; tomada,
reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para processamento de alimentos ou bebidas; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para uso em salões de
beleza ou salões de cabeleireiro; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para polpa de papel, fabricação de papel ou moldagem de papel; reparação, manutenção e
teste de máquinas e instrumentos de medição; reparação e manutenção de sistemas mecânicos de estacionamento; reparação e manutenção de aparelhos e instrumentos
médicos; reparação ou manutenção de máquinas e ferramentas de metalurgia; reparação ou manutenção de máquinas de filtragem de leite; reparação ou manutenção de máquinas de ordenha; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de mineração; reparação ou manutenção de instrumentos musicais; reparação ou manutenção de aquecedores não-eléctricos de cozinha; reparação ou manutenção de centrais nucleares; reparação ou manutenção de máquinas para e equipamentos escritório; reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de óptica; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para embalagens ou acondicionamentos; reparação, manutenção e pintura
de máquinas fotográficas e acessórios; reparação ou manutenção de máquinas de processamento de de fibras vegetais e seus implementos; reparação ou manutenção de
máquinas de processamento de plástico e acessórios; reparação ou manutenção de máquinas e implementos de arar [que não sejam ferramentas manuais]; reparação ou manutenção de redes de distribuição de energia, bem como máquinas e aparelhos de controlo utilizadas para este fim; reparação ou manutenção de geradores de energia; reparação
ou manutenção de máquinas a motor para limpar o chão; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de impressão ou encadernação; reparação ou manutenção de
bombas; reparação ou manutenção de carris para veículos ferroviários; reparação ou manutenção de reservatórios; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para a
produção de bens em borracha; reparação ou manutenção de máquinas de fabricação de semicondutores e sistemas; manutenção ou reparação de máquinas ceifeiras e seus
implementos; reparação ou manutenção de máquinas de costura; reparação ou manutenção de máquinas de fazer sapatos; reparo ou manutenção de placas sinalizadoras; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunicações [com excepção dos aparelhos de telefone, receptores de rádio e de televisão]; reparação ou manutenção
de aparelhos de telefone; reparação ou manutenção de máquinas têxteis e aparelhos relacionados; reparação ou manutenção de máquinas de processamento de tabaco; reparação ou manutenção de veículos de duas rodas a motor; instalações de reparação ou manutenção de instalações para lavagem de veículos; reparação ou manutenção de máquinas de venda automática; reparação ou manutenção de navios; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de compactação de resíduos; reparação ou manutenção de
máquinas de trituração de resíduos; reparação ou manutenção de equipamentos para o controle de poluição de água; reparação ou manutenção de aparelhos de purificação de
água; limpeza de reservatórios de água; limpeza de fossas sépticas; instalação ou reparação de fechaduras, amolagem de tesouras e facas de cozinha; esterilização de máquinas
e aparelhos médicos; destruição de animais nocivos e pragas [excepto para agricultura, horticultura e silvicultura]. (Classe 37) Telecomunicações; telecomunicações (excepto a
radiodifusão); transmissão de dados, ficheiros áudio e vídeo incluindo ficheiros para download e ficheiros transmitidos por uma rede global de computadores; serviços de locução
e transmissão online; fornecimento de acesso a redes de comunicações electrónicas, para transmissão ou recepção de conteúdos áudio, vídeo ou multimédia; fornecimento de
acesso a redes de comunicações electrónicas para transmissão ou recepção de conteúdos de foto digital e arquivos de vídeo e outros conteúdos multimédia; difusão e acesso,
por meio de telecomunicações, a filmes cinematográficos e programas de televisão prestados mediante serviços de vídeo on-demand através da internet; serviços de comunicação nesta Classes, incluindo o fornecimento de comunicações on-line nos quais os usuários podem criar, visualizar, editar, compartilhar, armazenar, fazer upload e download
de fotografias digitais e ficheiros de vídeo e outros conteúdos multimédia; fornecimento de informação em matéria de teledifusão por cabo; comunicação telefónica móvel; comunicações por terminais de computador; comunicações telegráficas; comunicações telefónicas; transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador; correio electrónico; serviços de quadros de avisos electrónicos; transmissão por fax; informações sobre telecomunicações; transmissão de mensagens; serviços de agências de informações
[notícias fornecimento de ligações para telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso a uma rede de computadores a nível global; radiodifusão;
serviços de partilha de fotografias peer-to-peer; nomeadamente, a transmissão electrónica de ficheiros de foto digital entre os utilizadores de internet; aluguer de faxes; aluguer
de aparelhos para a transmissão de mensagens; aluguer de modems, aluguer de aparelhos de telecomunicações; aluguer de telefones, transmissão por satélite; envio de telegramas; serviços de encaminhamento e de ligação para telecomunicações; serviços de teleconferência; serviços telegráficos; serviços telefónicos; difusão de programas de
emissões televisivas; serviços de teledifusão fornecidos on-line a partir de uma rede de computadores; serviços de telex; transmissão de telegramas; difusão de serviços vídeo
on-demand; serviços de cabo; fornecimento de pontos de acesso a quadros de avisos electrónicos; armazenamento de mensagens de correio electrónico em servidores de correio
para os receptores de correio electrónico; comunicações por rede de fibras ópticas; serviços de chamada radioeléctrica [rádio, telefone ou outros meios de comunicações electrónicos]; acesso a bases de dados; fornecimento de “chatrooms” na internet; fornecimento de canais de telecomunicação para serviços de teleshopping; fornecimento de
ligações para telecomunicações a uma rede informática mundial; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; de transmissão de ficheiros digitais; transmissão
de cartões de felicitações on-line; transmissão sem fios [wireless]. (Classe 38) Transportes; Embalamento e armazenamento de produtos; organização de viagens; transportes
aéreos; aluguer de aeronaves; transporte em ambulância; transporte em carros blindados; organização de cruzeiros; organização de excursões; transportes em lanças; aluguer
de barcos; depósito de barcos; transportes por barcos; reserva de lugares para viagens; serviços de engarrafamento; transporte em autocarro; parqueamento de carros; aluguer de carros; transporte em carros; charretes; serviços de motorista; serviços de estafeta [mensagens ou mercadoria];entrega de mercadorias encomendadas por correspondência; entrega de jornais; distribuição de energia; distribuição de electricidade; escolta de viajantes; transporte em navio transbordador; entrega de flores; franqueamento
de correspondência; agências/agenciamento de mercadorias; expedição de mercadorias; frete [transporte de mercadorias]; fretamento; frozen-food locker rental; aluguer de
armazéns para congelação de alimentos; aluguer de garagens; transporte de valores com escolta; camionagem; aluguer de cavalos; serviços de quebra-gelos; lançamento de
satélites para terceiros; serviços de transporte por lanchas [barcaças];transporte marítimo; entrega de mensagens; distribuição de jornais; accionamento de comportas de
eclusas; embalamento de mercadoria; entrega de distribuição de encomendas; aluguer de lugares de estacionamento; transporte de passageiros; pilotagem; transporte em
barcos recreativos; serviços de portes; disponibilização de informação sobre viagens através de uma rede de computadores a nível global; disponibilização de serviços de informação e de navegação, nomeadamente informações de trafego e de congestionamento de tráfego; transportes ferroviários; desencalhe de embarcações; aluguer de frigoríficos;
serviços de mudanças; aluguer de sinos de mergulho; aluguer de fatos de mergulho; aluguer de congeladores; aluguer de motores de carros de corrida; aluguer e armazenamento de recipientes; aluguer de tejadilhos para veículos; aluguer de armazéns; aluguer de cadeiras de rodas; operações de salvamento [transporte];transportes fluviais; salvamento
de navios; resgate de pessoas e bens; corretagem/agências marítima circuitos turísticos [turismo];descarga para barcaças; armazenamento; serviço de informações sobre armazenamento; armazenamento de mercadoria; serviços de carros eléctricos; transporte em táxis; reboques; informações sobre trânsito; transporte em carros eléctricos;
transporte; transporte e armazenamento de lixo; transporte e armazenamento de resíduos; corretagem/agências de transporte; transporte por condutas; transporte de viajantes; reservas de transportes; Informações sobre transportes; logística de transportes; transporte de mobília; reserva de viagens; serviços de agencia de viagem, nomeadamente reservas e marcação de transportes; salvamento submarino; assistência em caso de avaria de veículos [reboque];aluguer de veículos; armazenagem; distribuição de água;
abastecimento de água; embrulho de produtos; serviços de aeroporto; corretagem para aluguer, venda, compra ou fretamento de embarcações à vela; descarga de mercadorias;
serviços de entrega de correspondência; abastecimento de gás [distribuição];abastecimento de aquecimento [distribuição];gestão de estacionamentos; serviços de estacionamento; informação sobre estradas e tráfego; prestação de serviços de portaje; disponibilização de instalações de atracação de navios; aluguer de veículos aeronáuticos; aluguer
de bicicletas; aluguer de congeladores para fins de armazenagem; alugues de máquinas e aparelhos de congelação; aluguer de máquinas e parelhos de carga e descarga; aluguer
de sistemas de estacionamento mecânico; aluguer de máquinas e aparelhos de empacotamento e embrulho; locação de refrigeradores e congeladores para uso doméstico; aluguer de embarcações à vela; aluguer de espaços de armazém; pilotagem de barcos; guarda temporária de objectos pessoais; armazenagem de temporária de objectos; guia de
excursões; guia de excursões ou escolta de excursões; serviços de agencias de viagem ou serviços de ligação; serviços de condução de veículos; serviços de armazenagem;
abastecimento de água [distribuição]. (Classe 39) Tratamento de materiais; desenvolvimento, processamento, impressão, reprodução, duplicação, redimensionamento, águaforte, retoque, restauração, fotocomposição e revelação de filmes de fotografia digital e arquivos de vídeo; gravação electrónica de fotografias e de imagens digitais; ampliação
de impressões fotográficas; desenvolvimento de filmes fotográficos; Impressão de filmes fotográficos; Processamento, impressão e reprodução de fotografias e de imagens
digitais; transferência de fotografias e imagens digitais para discos ou outros meios electrónicos; transferência de fotografias e de imagens digitais de negativos fotográficos e
carregamento de imagens digitais para superfícies de impressão, alteração e retoque de imagens fotográficas, ampliação de fotografias, reimpressão, desenvolvimento e modificação de imagens; processamento e desenvolvimento de imagens online; impressões online de imagens digitais em papel de fotografia, em álbuns fotográficos ou em merchandising; serviços de assessoria, consultadoria e informação relacionados com filmes fotográficos e com impressão de fotografias; abrasamento; desodorização do ar; refrigeração
do ar; purificação do ar; preparação de têxteis [aplicação de acabamentos para têxteis; trabalhos de forja; trabalhos de soldagem; Encadernação; polimento [abrasamento]; placagens [revestimentos] em cádmio; placagens [revestimentos] em crómio; corte de tecidos [fazendas]; tintura de tecidos; bordadura de tecidos [bainhas]; serviços de pré-encolhimento de tecidos; serviços de tratamento de tecidos; impermeabilização de tecidos; modificações de vestuário; tratamento de separação de cores; caldeiraria; tratamento
anti-rugas de vestuário; serviços de criopreservação; montagem de materiais por encomenda [para terceiros]; trabalhos em peles; descontaminação de materiais perigosos;
costura; placagem [revestimento] por electrólise; serviços de bordar; gravura; branqueamento de tecidos; ignifugação de tecidos; impermeabilização de tecidos; trabalhos em
cerâmica; moagem; conservação de alimentos e de bebidas; fumagem de alimentos; emolduramento de obras de arte; congelamento de alimentos; espremedura [prensagem] de
frutas; pisoamento de tecidos; trabalho de peles; tintura de peles; lustragem de peles; tratamento anti-traça de peles; coloração de peles; galvanização; douradura; vidro soprado;
revestimento a ouro; amolar; marcação por laser; tintura de couros; trabalho do couro; impressão litográfica; magnetização; informação sobre tratamento de materiais; colagem
de metais; revestimento [placagem] de metais; têmpera de metais; tratamento de metais; brocagem; niquelagem; impressão em offset; polimento de vidro óptico; preparação do
papel; tratamento do papel; impressão de desenhos; tratamento por pressão permanente de tecidos; serviços de composição de fotografia; desenvolvimento de filmes fotográficos; desenvolvimento de impressão fotográfica; fotogravura; aplainamento; impressão; tratamento de petróleo; produção de energia; acolchoamento; reciclagem de resíduos e
de lixo; serviços de refinação; aluguer de aparelhos de ar condicionado; aluguer de geradores; aluguer de aparelhos de aquecimento; trabalhos de solaria; serviços de jateamento;
serração; tintura de calçado; serigrafia; prateação; trabalhos de pelaria; abate de animais; soldadura; triagem de resíduos e material reciclável [transformação]; decapagem;
serviços de alfaiate; serviços de tanaria; taxidermia; ignifugação de têxteis; tratamento anti-traça de tecidos; tratamento de têxteis; abate e transformação da madeira; estanhagem; vulcanização (tratamento de materiais); urdidura [teares]; tratamento de águas; coloração de vidraças por tratamento de superfície; trabalhos sobre madeira; tratamento
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da lã. (Classe 40) Serviços de educação; serviços de formação; serviços de entretenimento; actividades desportivas e culturais; fornecimento de filmes e programas de televisão,
não para download, via canais de televisão pagos; fornecimento on-line de música pré-gravada via uma rede informática mundial; parques de diversão; aparelhos de diversão;
adestramento de animais; organização e realização de colóquios; organização e realização de conferências; organização e realização de congressos; organização e realização de
seminários; organização e realização de simpósios; organização de concursos de beleza; internatos; reservas para espectáculos; serviços de bibliotecas itinerantes; circos; cursos por correspondência; serviços de discotecas; dobragem; informação sobre educação; exames pedagógicos/educação; serviços de artistas de espectáculo; informação sobre
entretenimento; produção de filmes; serviços de jogo prestados on-line a partir de uma rede de computadores; jogos; ensino de ginástica; serviços de health club; serviços de instrução; bibliotecas de empréstimo; serviços de bibliotecas ambulantes/móveis; modelos para artistas plásticos; estúdios de cinema; espectáculos de variedades; creches/jardins-de-infância; organização de lotarias; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de exposições para fins culturais ou educativos; organização de competições
desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; aluguer de gravações sonoras; aluguer de estádios; aluguer de cenários de palco; aluguer de campos de ténis; aluguer de
câmaras de vídeo; aluguer de vídeo gravadores; aluguer de cassetes de vídeo; serviços de redacção de guiões; serviços de campos de desporto; ensino; divertimento televisivo;
produções de teatro; cronometragem de eventos desportivos; instrução; edição de vídeo; produção de filmes vídeo; exploração de jardins zoológicos; serviços de acesso a informação sobre jogos de computador e programas de jogos de computador descritos em revistas, manuais e publicações; publicação de manuais para programas de aparelhos de
videojogos com televisão para uso pessoal; aluguer e arrendamento de fitas magnéticas codificadas, para segurança do sistema do computador, com programas para aparelhos
de videojogos com televisão; serviços de processamento de imagens digitalmente; fornecimento de instalações para permitir aos utilizadores programar arquivos de fotos digitais
e vídeos e outro conteúdo multimédia; academias (educação); organização e direcção de concertos; organização e realização de workshops [formação]; serviços de caligrafia;
exibição de filmes de cinema; serviços de clubes (entretenimento ou educação); coaching [formação]; edição electrónica; entretenimento na forma de jogos interactivos jogados
através de uma rede de comunicações global; serviços de jogos de azar; aluguer de equipamento de jogos; exploração de campos de golfe; orientação profissional (consultoria em
educação ou formação); serviços de acampamento de férias (divertimento); serviços de intérprete linguísticos; serviços de layout, excepto para fins publicitários; microfilmagem;
aluguer de projectores de cinema e acessórios; apresentações de salas de cinema; serviços de composição musical; serviços de reportagens de informação; clubes nocturnos;
organização de competições [educação ou divertimento]; organização de espectáculos (serviços de empresários); serviços de personal trainer [treino físico]; reportagens fotográficas; fotografia; formação prática (demonstração); produção de música; serviços de karaoke; serviços on-line de publicações electrónicas, não descarregáveis; publicação
de livros e revistas electrónicas on-line; publicação de textos, com excepção dos textos publicitários; aluguer de equipamento de desporto, excepto veículos; aluguer de campos
desportivos; interpretação de linguagem gestual; legendagem; serviços de bilheteira (entretenimento); aluguer de brinquedos; serviços de tradução; gravação de vídeo; reconversão profissional; redacção de textos, excepto textos publicitários. (Classe 41) serviços científicos, tecnológicos e de desenvolvimento; análise industrial e serviços de desenvolvimento; desenho e desenvolvimento de hardware e software; disponibilização on-line de software não descarregável para transmissão e sincronização de ficheiros e streams
de áudio, vídeo, texto, multimédia, filmes e música para e entre computadores, televisões computadorizadas, outros dispositivos computadorizados para a transmissão de áudio
e vídeo, telefones móveis, computadores portáteis ou outros dispositivos móveis; serviços de Application Service Provider (ASP) recorrendo a software de computador; serviços
Application Service Provider (ASP) que contenham software para autoria, descarregamento, transmissão, recebimento, edição, extracção, codificação, descodificação, amostragem, armazenagem e organização de texto, gráficos, imagens e publicações electrónicas, nomeadamente serviços Application Service Provider (ASP) que hospedem software
de comércio electrónico de terceiros num servidor para que outros lhe acedam; serviços de compartilhamento de fotos peer-to-browser; disponibilização de páginas de internet
com tecnologia que permita carregar, armazenar, visualizar e descarregar arquivos digitais de imagem e vídeo; serviços de informática, nomeadamente, serviços de provedor de
hospedagem em nuvem; computação em nuvem; serviços on-line de redes sociais que facilitem a interacção social entre os indivíduos e as apresentações sociais, ou que facilitem
o encontro de pessoas com passatempos particulares ou interesses comuns; criptografia de informações disponíveis em um computador; planeamento, produção e manutenção
de software que proteja a segurança dos dados disponíveis num computador; criptografia de dados informáticos transmitidos por comunicação electrónica; verificação e autenticação on-line dos dados de utilizadores de comércio electrónico; computação gráfica; concepção e produção de programas de computação gráfica; a criação e gestão de páginas
da Internet no próprio domínio; criação e manutenção de uma página web em comunicação via internet; conversão de dados ou documentos físicos para meios electrónicos;
conversão de dados de programas de computador (que não seja conversão física); consultoria profissional em relação a sistemas de computador; consultoria profissional em
relação desenho de sistemas de computador; desenvolvimento de programas de computador; desenvolvimento de software para máquinas de jogos de vídeo; verificação e autenticação on-line de correio electrónico para terceiros; autenticação on-line de utilizadores da web em página de terceiros, em relação ao comércio electrónico; programas para
máquinas de jogos ligadas à televisão, destinados a uso pessoal; fornecer informações sobre programas de computador e computadores; elaboração de manuais técnicos para
programas de computador e computadores; consultoria profissional em relação ao processamento, criação e fornecimento de dados por um computador; concepção, processamento e manutenção de sistemas de informação de computadores; concepção, processamento e edição de programas de computador; concepção de redes informáticas; consultoria profissional sobre a concepção, desenho e estudo de redes de computadores; aluguer e locação de fitas magnéticas codificadas com programas de computador com vista
à segurança de um sistema informático; aluguer de memória para servidores de páginas web; aluguer e leasing de computadores e programas de computador; o aluguer à hora
e leasing de computadores através de rede on-line; serviços de autenticação privados através de comunicação pela internet; gestão de servidores de correio electrónico; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados sobre uma rede global de computadores; aluguer de tempo de acesso a um computador; desenvolvimento de manuais para
terceiros no campo das máquinas de jogos de vídeo com televisão para uso pessoal; hospedagem uma comunidade site on-line para usuários registrados para partilharem informações, imagens, áudio e vídeo e participar em redes sociais; análise para exploração de de campos de petróleo; consultoria arquitectónica; arquitectura; autenticação de obras
de arte; pesquisas bacteriológicas; pesquisa biológica; calibração [medições]; análise química; pesquisa química; serviços de química; sementeira de nuvens; programação de
computador; aluguer de computadores; consultoria em software; desenho de software de computador; análise de sistemas informáticos; projectos de sistemas informáticos;
serviços de protecção contra vírus informáticos; planeamento de construção; consultoria na concepção e desenvolvimento de hardware de computador; consultoria em matéria
de poupança de energia; investigação cosmética; criação e manutenção de páginas web para terceiros; projectos de decoração de interiores; digitalização de documentos; desenho de moda; duplicação de programas de computador; engenharia; prospecção geológica; investigação geológica; levantamentos geológicos; desenvolvimento de projectos de
artes gráficas; análise grafológica [caligrafia]; hospedagem de páginas web; desenho industrial; instalação de software em computadores; Agrimensura; manutenção de software;
testes de material; pesquisa mecânica; informação meteorológica; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; prospecção de petróleo; peritagens a campos
de petróleo; testes a poços de petróleo; desenho de embalagem; física [de investigação]; fornecimento de motores de busca para a internet; prestação de informação científica;
assessoria e consultoria em relação a emissões de carbono, no domínio da protecção ambiental; controlo de qualidade; recuperação de dados informáticos; aluguer de software;
aluguer de servidores web; pesquisa e desenvolvimento para terceiros; investigação no campo da protecção ambiental; estilismo; peritagens; investigação técnica; testes a materiais têxteis; exploração subaquática; planeamento urbano; auditoria técnica de veículo; análise de água, previsão do tempo. (Classe 42) Serviços de fornecimento de alimentação e bebidas; serviços de alojamento temporário; alojamento temporário; agências de alojamento temporário (hotéis, pensões); fornecimento de udon e / ou soba, massa japonesa; fornecimento de enguias cozidas; fornecimento de sushi; fornecimento de tempura; fornecimento de costeletas de porco; fornecimento de cozinha Italiana; fornecimento
de cozinha Espanhola; fornecimento de cozinha Francesa; fornecimento de cozinha Russa; fornecimento de cozinha Indiana; fornecimento de cozinha Chinesa estilo Kwangtung;
fornecimento de cozinha Chinesa estilo Sichuan; fornecimento de cozinha Chinesa estilo Shanghai; fornecimento de cozinha Chinesa estilo Beijing; fornecimento de bebidas alcoólicas; fornecimento de chá, café, cacau, bebidas gaseificadas e/ou sumos de frutos; alojamento para animais; cuidados pré-escolares e de infância em centros de dia; aluguer de
salas de reunião; fornecimento de instalações para exposições; aluguer de sofás e colchas; aluguer de equipamento culinário para fins industriais; aluguer de aquecedores culinários não elétricos; aluguer de bancadas de cozinha; aluguer de lavatórios; aluguer de cortinas; aluguer de móveis; aluguer de tapeçarias de parede; aluguer de revestimentos
para pavimentos; prestação de serviços de bar; reserva de pensões; pensões; cafés; cafeterias; cantinas; creches; serviços de campos de férias (hospedagem/albergaria); reserva de hotéis; hotéis; motéis; serviços de campismo; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, copos; aluguer de aparelhos de cozinha; aluguer de dispensadores de água
potável; aluguer de alojamento temporário; aluguer de tendas; aluguer de construções transportáveis; restaurantes; casas de terceira idade [lares]; restaurantes de self-service;
snack-bares; casas de turismo. (Classe 43) Serviços médicos, veterinários, de higiene e beleza para seres humanos ou animais; agricultura, horticultura e silvicultura; cuidados
médicos, de higiene, veterinária, cosméticos e de beleza; fitness, massagem, solário, sauna, e salões de beleza; salões de cabeleireiro; informações, assistência e serviços de
consultoria relativos a cuidados de beleza, saúde, beleza e cosméticos e emagrecimento; consultoria profissional na área de equipamentos médicos e cirúrgicos (bem como os
aparelhos e instrumentos relacionados), cuidados médicos, terapias médicas e cirúrgicas; aplicação aérea e à superfície de fertilizantes e outros produtos químicos agrícolas;
criação de animais; tratamento de animais (embelezamento); serviços de aquicultura; serviços de aromaterapia; serviços de inseminação artificial; serviços de bancos de sangue;
quiropraxia; centros de convalescença; odontologia; aluguer de equipamentos de agrícolas; arranjos florais; jardinagem; implantes de cabelo; prestação de cuidados de saúde;
centros de saúde; serviços de spa; horticultura; asilos; hospitais; em serviços de fertilização in vitro; projectos paisagísticos; paisagismo; jardinagem de quintais; manicura; massagem; assistência médica; serviços de clínica médica; aluguer de equipamentos médicos; serviços de parteira; casas de repouso; enfermagem médica; serviços ópticos e de
oftalmologia; serviços de cabeleireiro para animais de estimação; serviços de farmacêuticos para elaborar receitas médicas; aconselhamento farmacêutico; terapia física; fisioterapia; viveiros de plantas; cirurgia plástica; banhos públicos para fins de higiene; reabilitação para pacientes que sofrem de abuso de substâncias; o aluguer de instalações
sanitárias; casas de repouso; sanatórios; serviços de solário; serviços de tatuagens; serviços de telemedicina; serviços de terapia; plantação de árvores para fins de compensação
de emissões de carbono; cirurgia árvore; banhos turcos; destruição de animais nocivos e pestes para agricultura, horticultura e silvicultura; assistência veterinária, serviços de
visagistas; extermínio de ervas daninhas; confecção de grinaldas (arte floral) (Classe 44) Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção de bens e indivíduos; serviços
sociais e pessoais prestados por terceiros para fazer face às necessidades individuais; serviços de socialização; serviços de socialização e de agência/clubes namoro/encontros;
fornecimento de informação sobre assuntos políticos e sociais a partir de índices pesquisáveis e de bases de dados de informação, incluindo texto, documentos electrónicos,
bases de dados, gráficos e informação audiovisual, no computador e redes de comunicações; fornecimento de um website na internet para fins de socialização, licenciamento de
software [serviços jurídicos]; consultoria em propriedade intelectual; serviços de socialização on-line; serviços de socialização prestados via internet; serviços de agências de
adopção; serviços de resolução alternativa de litígios; serviços de arbitragem; guarda de crianças [babysitting]; inspecção de bagagens para fins de segurança; acompanhantes;
aluguer de vestuário; gestão de direitos autorais; serviços de cremação/crematório; serviços de encontros; agências de detectives; aluguer de vestidos de noite; serviços de
combate ao fogo; funerais; pesquisa genealógica; protecção civil; horóscopos; serviços de vigilância domiciliar na ausência dos Requerentes; inspecção de fábricas para fins de
segurança; serviços de vigilância em matéria de propriedade intelectual; investigação judicial; licenciamento de direitos de propriedade intelectual; serviços de contenciosos;
devolução de bens perdidos; agências matrimoniais; mediação; serviços de investigação de pessoas desaparecidas; monitorização de alarmes de segurança anti-roubo; vigilância/
vigilantes nocturnos; abertura de fechaduras/portas; organização de encontros religiosos; investigação de antecedentes pessoais; segurança/escolta pessoal; serviços de
companhia ao domicílio de animais de estimação; planeamento e organização de cerimónias de casamento; registo de nomes de domínio [serviços jurídicos]; aluguer de alarmes
de incêndio; aluguer de extintores de incêndio; aluguer de cofres [caixas - fortes]; consultadoria em matéria de segurança; serviços fúnebres. (Classe 45).
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001561/2012/ME/MP
34
Phillip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Comercial e Industrial
10/02/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

00001639/2012/ME/MP
12
Titan International, Inc.
Americana
2701 Spruce Street, Quicy 62301, illinois, U. S. A.
Industrial e Comercial
29/02/2012
Pneus (Classe 12)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001640/2012/ME/MP
12
Titan International, Inc.
Americana
2701 Spruce Street, Quicy 62301, illinois, U. S. A.
Industrial e Comercial
29/02/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Pneus (Classe 12)

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros,
tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”, sucedâneos
do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas
para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e
cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
(Classe 34)

00001641/2012/ME/MP&S
39,41,43
Luxair S.A.
Luxemburgo
Aéroport de Luxembour, L-2987 Luxembourg
Industrial e Comercial
01/03/2012
abaixo listados

Transporte de passageiros, acompanhamento de viajantes, organização de viagens,
organização de viagens, organização de excursões, reserva de lugares de viagem.
(Classe 39) Divertimento, serviços de lazer, actividades desportivas e culturais,
serviços de clubes de férias, serviços de discoteca, organização de espetáculos.
(Classe 41) Serviços de restauração, serviços hoteleiros. (Classe 43

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001642/2012/ME/MP
18,25,28
Reebok International Limited
Inglesa
4th Floor, 11/12 Pall Mall, London SW1Y 5 LU, UK
Industrial e Comercial
09/03/2012
abaixo listados

Malas e bagagem (Classe 18) Roupa, calçado e chapéus. (Classe 25) Bolas,
equipamentos de ginástica e outros equipamentos de desporto. (Classe 28)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001643/2012/ME/MP
18,25,28
Reebok International Limited
Inglesa
4th Floor, 11/12 Pall Mall, London SW1Y 5 LU, UK
Industrial e Comercial
09/03/2012
abaixo listados

Malas e bagagem (Classe 18) Roupa, calçado e chapéus. (Classe 25) Bolas,
equipamentos de ginástica e outros equipamentos de desporto. (Classe 28)
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3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001644/2012/ME/MP
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 44 e 45
Basf S.E.
Alemã
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Alemanha
Comercial e Industrial
09/03/2012
abaixo listados

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais no estado bruto, matérias
plásticas no estado bruto; adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e a soldadura dos metais; produtos químicos destinados a
conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria. (Classe 1) Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e
contra a deterioração da madeira; matérias tinturiais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores
e artistas. (Classe 2) Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria,
óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos. (Classe 3) Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a poeira;
combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação. (Classe 4) Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos
higiénicos para a medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas. (Classe 5) Metais comuns e suas ligas; materiais de
construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia
metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras Classes; minerais. (Classe 6) Máquinas para a agricultura, horticultura e silvicultura;
máquinas para a indústria química, máquinas para a indústria de bebidas e alimentar, máquinas para o processamento de madeira, máquinas para o processamento
de plásticos, máquinas para o trabalho em metais, máquinas para a indústria têxtil, máquinas para a produção automóvel, máquinas para o processamento de papel,
máquinas para o processamento de tinta, máquinas de propulsão (excluindo veículos para a agricultura), máquinas de sucção para fins comerciais, compressores,
prensas, bombas, máquinas de refinação de petróleo, trituradores (máquinas), embaladoras (máquinas), máquinas-ferramentas; motores (exceto para veículos agrícolas);
embraiagens e dispositivos para a transmissão de força (exceto para veículos agrícolas); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras
para os ovos. (Classe 7) Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de
água e instalações sanitárias. (Classe 11) Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. (Classe 12) Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas
matérias ou em plaqué não incluídos noutras Classes; joalharia, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. (Classe 14) Papel, cartão e produtos
nestas matérias, não incluídos noutras Classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria
ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com
excepção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras Classes); caracteres de imprensa; clichés (esteriótipos). (Classe 16) Borracha,
guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; produtos em matérias plásticas semi-acabados; matérias para calafetar,
vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos. (Classe 17) Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; peles de animais; malas e
maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria. (Classe 18) Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para
a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos. (Classe 19) Móveis, vidros (espelhos), molduras; produtos,
não incluídos noutras Classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma de mar, sucedâneos de todas
estas matérias ou em matérias plásticas. (Classe 20) Cordas, fios, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos noutras Classes); matérias para enchimento (com
excepção da borracha ou das matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas em bruto. (Classe 22) Fios para uso têxtil. (Classe 23) Tecidos e produtos têxteis não incluídos
noutras Classes; coberturas de cama e de mesa. (Classe 24) Vestuário, calçado, chapelaria. (Classe 25) Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros revestimentos
de soalhos; tapeçarias murais, não em matérias têxteis. (Classe 27) Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras Classes; decorações
para árvores de Natal. (Classe 28) Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras Classes; animais vivos; frutas e legumes frescos;
sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte. (Classe 31) Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de fruta e
sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32) Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.
(Classe 35) Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. (Classe 36) Indústria da construção; reparação de material informático; trabalho
de reparação em edifícios; trabalho de reparação em equipamentos de aquecimento e ar condicionado; reparação de instalações de tratamento de dados, reparação de
máquinas, reparação de equipamento de escritório, reparação de veículos; serviços de instalação. (Classe 37) Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias;
organização de viagens (Classe 39) Tratamento de materiais. (Classe 40) Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; condução de seminários
e eventos. (Classe 41) Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais;
concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; exploração de direitos de propriedade intelectual. (Classe 42) Serviços de restauração
(alimentação); alojamento temporário. (Classe 43) Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos ou animais; serviços
de agricultura, horticultura e silvicultura. (Classe 44) Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais
prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos. (Classe 45)
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001645/2012/ME/MP
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 44 e 45
Basf S.E.
Alemã
Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Alemanha
Comercial e Industrial
09/03/2012
abaixo listados

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais no estado bruto,
matérias plásticas no estado bruto; adubos para as terras; composições extintoras; preparações para a têmpera e a soldadura dos metais; produtos químicos
destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos (matérias colantes) destinados à indústria. (Classe 1) Tintas, vernizes, lacas; preservativos
contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tinturiais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores,
decoradores, impressores e artistas. (Classe 2) Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar
e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos. (Classe 3) Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para
absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação. (Classe 4) Produtos
farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para a medicina; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para
pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas.
(Classe 5) Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos
e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras Classes; minerais.
(Classe 6) Máquinas para a agricultura, horticultura e silvicultura; máquinas para a indústria química, máquinas para a indústria de bebidas e alimentar, máquinas
para o processamento de madeira, máquinas para o processamento de plásticos, máquinas para o trabalho em metais, máquinas para a indústria têxtil, máquinas
para a produção automóvel, máquinas para o processamento de papel, máquinas para o processamento de tinta, máquinas de propulsão (excluindo veículos
para a agricultura), máquinas de sucção para fins comerciais, compressores, prensas, bombas, máquinas de refinação de petróleo, trituradores (máquinas),
embaladoras (máquinas), máquinas-ferramentas; motores (exceto para veículos agrícolas); embraiagens e dispositivos para a transmissão de força (exceto para
veículos agrícolas); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras para os ovos. (Classe 7) Aparelhos de iluminação, de aquecimento,
de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias. (Classe 11) Veículos; aparelhos
de locomoção por terra, por ar ou por água. (Classe 12) Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras Classes;
joalharia, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. (Classe 14) Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras
Classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; material
para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); material de instrução ou de ensino (com excepção dos aparelhos);
matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras Classes); caracteres de imprensa; clichés (esteriótipos). (Classe 16) Borracha, guta-percha, goma,
amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; produtos em matérias plásticas semi-acabados; matérias para calafetar, vedar e isolar;
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3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001646/2012/ME/MP
29
Fernando Nogueira Coelho de Barros
Portuguesa
Zona Industrial da Maia 1, Sector 7, Lote 141, 4470
Maia, Portugal
Comercial e Industrial
09/03/2012
abaixo listados

Amêndoas preparadas; azeite comestível; carne em conserva; legumes
em conserva; cogumelos em conserva; doces, compotas e geleias; frutos
cristalizados; frutos em conserva; marmeladas; puré de batata (flocos);
salsichas; puré de tomate; sumo de tomate para a cozinha; polpa de tomate.
(Classe 29) Frutos secos torrados; biscoitos; bolachas; caramelos e rebuçados;
condimentos; chocolates; doçarias; especiarias; farinhas alimentares;
mandioca; massas alimentares; molhos alimentares (condimentos) mel; Por
Corn (pipocas); Molho de tomate.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001647/2012/ME/MP
16
Firmo Avs – Papéis e Papelarias, S.A
Portuguesa
Travessa da Prelada, nº. 449, 4250-380 Porto,
Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
09/03/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Artigos de papelaria, designadamente artigos em papel; material escolar;
artigos de escritório (com excepção de móveis); papel de embalagem. (Classe
16)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

tubos flexíveis não metálicos. (Classe 17) Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; peles de animais; malas e maletas
de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria. (Classe 18) Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para
a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos. (Classe 19) Móveis, vidros (espelhos), molduras;
produtos, não incluídos noutras Classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma de mar,
sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas. (Classe 20) Cordas, fios, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos noutras Classes);
matérias para enchimento (com excepção da borracha ou das matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas em bruto. (Classe 22) Fios para uso têxtil. (Classe
23) Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras Classes; coberturas de cama e de mesa. (Classe 24) Vestuário, calçado, chapelaria. (Classe 25) Tapetes,
capachos, esteiras, linóleos e outros revestimentos de soalhos; tapeçarias murais, não em matérias têxteis. (Classe 27) Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e
de desporto não incluídos noutras Classes; decorações para árvores de Natal. (Classe 28) Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos
noutras Classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte. (Classe 31) Cervejas; águas minerais
e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32) Publicidade; gestão dos
negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório. (Classe 35) Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
(Classe 36) Indústria da construção; reparação de material informático; trabalho de reparação em edifícios; trabalho de reparação em equipamentos de aquecimento
e ar condicionado; reparação de instalações de tratamento de dados, reparação de máquinas, reparação de equipamento de escritório, reparação de veículos;
serviços de instalação. (Classe 37) Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens (Classe 39) Tratamento de materiais. (Classe
40) Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; condução de seminários e eventos. (Classe 41) Serviços científicos e tecnológicos
bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e
de programas de computadores; exploração de direitos de propriedade intelectual. (Classe 42) Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário.
(Classe 43) Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, horticultura e
silvicultura. (Classe 44) Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros
destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos. (Classe 45)

OBS: Reivindicação das seguintes cores: Branco, Vermelho redC, Azul 2738C

PAVILAND
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001648/2012/ME/MP
19
Grupo Puma, S.L. (sociedade espanhola)
Espanhola
Conrado del campo, 2 – 1ª pl. 29590 Campanillas
(Málaga) Espanha
Industrial e Comercial
13/03/2012
abaixo listados

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Vidro isolante (construção), tiras alcatroadas (construção), cimento de amianto,
argamassa de amianto, amianto-cimento, argila, areia (com excepção da areia
para a fundição), cimento de asbesto, ladrilhos para a construção não metálicos,
barro cozido (terracota), betume (material de construção), alcatrão (material de
construção), materiais para a construção e revestimento de calçadas, rebocos de
cimento à prova de fogo, cimento, cimento-cola, materiais para a construção não
metálicos, rebocos (materiais de construção), feltro para construção; cascalho,
cal, gesso, betão, argamassa para a construção, mosaicos para a construção,
revestimentos de paredes (construção) não metálicos, revestimentos para a
construção não metálicos, revestimentos para a construção não metálicos,
cimento, rebocos betuminosos para telhados; tubos rígidos não metálicos para
a construção; produtos para a construção de estrada, asfalto, pez; monumentos
de pedra, monumentos não metálicos, chaminés não metálicas; construções
transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos; grades não metálicas;
materiais de construção refratários não metálicos; pedras naturais e artificiais;
tubos de grés ou cimento. (Classe 19)

abaixo listados

Vidro isolante (construção), tiras alcatroadas (construção), cimento de amianto,
argamassa de amianto, amianto-cimento, argila, areia (com excepção da
areia para a fundição), cimento de asbesto, ladrilhos para a construção não
metálicos, barro cozido (terracota), betume (material de construção), alcatrão
(material de construção), materiais para a construção e revestimento de
calçadas, rebocos de cimento à prova de fogo, cimento, cimento-cola, materiais
para a construção não metálicos, rebocos (materiais de construção), feltro
para construção; cascalho, cal, gesso, betão, argamassa para a construção,
mosaicos para a construção, revestimentos de paredes (construção) não
metálicos, revestimentos para a construção não metálicos, revestimentos
para a construção não metálicos, cimento, rebocos betuminosos para telhados;
tubos rígidos não metálicos para a construção; produtos para a construção
de estrada, asfalto, pez; monumentos de pedra, monumentos não metálicos,
chaminés não metálicas; construções transportáveis não metálicas; monumentos
não metálicos; grades não metálicas; materiais de construção refratários não
metálicos; pedras naturais e artificiais; tubos de grés ou cimento. (Classe 19)
Reinvindicação de cores: Azul claro e azul escuro
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00001649/2012/ME/MP
19
Grupo Puma, S.L. (sociedade espanhola)
Espanhola
Conrado del campo, 2 – 1ª pl. 29590 Campanillas
(Málaga) Espanha
Industrial e Comercial
13/03/2012
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3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

MORCEM
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001650/2012/ME/MP
19
Grupo Puma, S.L. (sociedade espanhola)
Espanhola
Conrado del campo, 2 – 1ª pl. 29590 Campanillas
(Málaga) Espanha
Industrial e Comercial
13/03/2012
abaixo listados

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Vidro isolante (construção), tiras alcatroadas (construção), cimento de amianto,
argamassa de amianto, amianto-cimento, argila, areia (com excepção da
areia para a fundição), cimento de asbesto, ladrilhos para a construção não
metálicos, barro cozido (terracota), betume (material de construção), alcatrão
(material de construção), materiais para a construção e revestimento de
calçadas, rebocos de cimento à prova de fogo, cimento, cimento-cola, materiais
para a construção não metálicos, rebocos (materiais de construção), feltro
para construção; cascalho, cal, gesso, betão, argamassa para a construção,
mosaicos para a construção, revestimentos de paredes (construção) não
metálicos, revestimentos para a construção não metálicos, revestimentos
para a construção não metálicos, cimento, rebocos betuminosos para telhados;
tubos rígidos não metálicos para a construção; produtos para a construção
de estrada, asfalto, pez; monumentos de pedra, monumentos não metálicos,
chaminés não metálicas; construções transportáveis não metálicas; monumentos
não metálicos; grades não metálicas; materiais de construção refratários não
metálicos; pedras naturais e artificiais; tubos de grés ou cimento. (Classe 19)
Reinvindicação de cores: Azul claro e azul escuro

00001651/2012/ME/MP
19
Grupo Puma, S.L. (sociedade espanhola)
Espanhola
Conrado del campo, 2 – 1ª pl. 29590 Campanillas
(Málaga) Espanha
Industrial e Comercial
13/03/2012
abaixo listados

Vidro isolante (construção), tiras alcatroadas (construção), cimento de amianto,
argamassa de amianto, amianto-cimento, argila, areia (com excepção da areia
para a fundição), cimento de asbesto, ladrilhos para a construção não metálicos,
barro cozido (terracota), betume (material de construção), alcatrão (material de
construção), materiais para a construção e revestimento de calçadas, rebocos de
cimento à prova de fogo, cimento, cimento-cola, materiais para a construção não
metálicos, rebocos (materiais de construção), feltro para construção; cascalho,
cal, gesso, betão, argamassa para a construção, mosaicos para a construção,
revestimentos de paredes (construção) não metálicos, revestimentos para a
construção não metálicos, revestimentos para a construção não metálicos,
cimento, rebocos betuminosos para telhados; tubos rígidos não metálicos para
a construção; produtos para a construção de estrada, asfalto, pez; monumentos
de pedra, monumentos não metálicos, chaminés não metálicas; construções
transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos; grades não metálicas;
materiais de construção refratários não metálicos; pedras naturais e artificiais;
tubos de grés ou cimento. (Classe 19)

PEGOLAND
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001652/2012/ME/MP
19
FRANSCISCO JIMENES ROMERO
Espanhola

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

ROMA 914012 CORDOBA, ESPANHA
Industrial e Comercial
13/03/2012

Produtos/Serviços

boletim finalissimo.indd 16

Serviços de restauração (alimentação. (Classe 43)

		 Reinvindicação de cores: Azul claro e azul escuro

abaixo listados

Vidro isolante (construção), tiras alcatroadas (construção), cimento de amianto,
argamassa de amianto, amianto-cimento, argila, areia (com excepção da areia
para a fundição), cimento de asbesto, ladrilhos para a construção não metálicos,
barro cozido (terracota), betume (material de construção), alcatrão (material de
construção), materiais para a construção e revestimento de calçadas, rebocos de
cimento à prova de fogo, cimento, cimento-cola, materiais para a construção não
metálicos, rebocos (materiais de construção), feltro para construção; cascalho,
cal, gesso, betão, argamassa para a construção, mosaicos para a construção,
revestimentos de paredes (construção) não metálicos, revestimentos para a
construção não metálicos, revestimentos para a construção não metálicos,
cimento, rebocos betuminosos para telhados; tubos rígidos não metálicos para
a construção; produtos para a construção de estrada, asfalto, pez; monumentos
de pedra, monumentos não metálicos, chaminés não metálicas; construções
transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos; grades não metálicas;
materiais de construção refratários não metálicos; pedras naturais e artificiais;
tubos de grés ou cimento. (Classe 19)

16

00001654/2012/ME/MS
43
Oceano Azul – Serviços e Turismo, Lda.
Caboverdeana
Bairro – Novo na Cidade de Espargos Ilha do Sal
Comercial
02/03/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001655/2012/ME/MP
33
Cavibel – Industria de Bebidas de Cabo Verde, Sarl
Cabo - Verdiana
Cidade da Praia
Comercial e Industrial
19/03/2012
Produtos: Cerveja, malta, bebidas alcoólicas com baixo
teor de álcool; bebidas não alcoólicas, águas minerais
e gaseificadas, refrigerantes, bebidas não alcoólicas
contendo sumos de fruta; preparação para fazer bebidas
(Classe 33).

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:08:45

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001656/2012/ME/MP
25
Dongguan Yishion Group Company LTD
Chinesa
No. 2 Indust. Area, Zhenkou, Dongguan City, Guangdong,
China
Comercial e Industrial
27/03/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001657/2012/ME/MP
16, 36
Era Franchise Systems LLC
Americana
1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054, E.U.A.
Comercial e Industrial
27/03/2012
abaixo listados

abaixo listados

Produtos/Serviços

Vestuário, malhas de desporto, casacos (vestuário), T-shirts, roupa interior,
ceroulas (vestuário), enxovais para bebés (vestuário), fatos de banho, vestuário
de protecção contra a chuva, fatos de fantasia (disfarces), calçado de futebol,
calçado, sapatos de desporto, chapéus, meias, luvas (vestuário), gravatas, lenços
de pescoço, cintas, vestidos de noiva. (Classe 25)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001658/2012/ME/MP
16, 36
Era Franchise Systems LLC
Americana
1 Campus Drive, Parsippany, New Jersey 07054, E.U.A.
Comercial e Industrial
27/03/2012

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras Classes; produtos
de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos
(matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas;
pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis);
material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásticas
para embalagem (não incluídas noutras Classes); caracteres de impressão;
clichés. (Classe 16) Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios
imobiliários. (Classe 36)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras Classes; produtos
de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos
(matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas;
pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis);
material de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásticas
para embalagem (não incluídas noutras Classes); caracteres de impressão;
clichés. (Classe 16) Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios
imobiliários. (Classe 36)

00001659/2012/ME/MP&S
25,35
H & M Hennes & Mauritz AB
Suécia
SE-106 38 Stockoholm Suécia
Industrial e Comercial
04/04/2012
abaixo listados

Vestuário, calçado, chapelaria. (Classe 25) Publicidade e publicidade de negócios;
gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório;
informação aos consumidores em linha; serviços de venda a retalho de sabões,
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos,
estojos para óculos, óculos, óculos de sol, armações para óculos, estojos para
óculos, correntes para óculos, metais preciosos e suas ligas e produtos nestas
matérias ou em plaqué, não incluídos noutras Classes, joalharia, pedras preciosas,
relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos nestas matérias,
não incluídos noutras Classes, produtos de impressão, artigos para encadernação,
fotografias, artigos de papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou
para uso doméstico, material para artistas, pincéis, máquinas de escrever e artigos
de escritório (com excepção de móveis), material de instrução ou de ensino (com
excepção de aparelhos), matérias plásticas para a embalagem (não incluídos
noutras Classes), caracteres de impressão, clichés, publicações impressas,
carregadores e livros, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não
incluídos noutras Classes, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-dechuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes, arreios e artigos de selaria, vestuário,
calçado e chapelaria. (Classe 35)
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Classes
Requerente
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
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Actividade
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Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00001660/2012/ME/MS
35
JDV Markco S.A.P.I. de C.V.
Mexicana
Rubén Darío No. 115-8, Col. Bosque de Chapultepec,
11580, México
Industrial e Comercial
27/03/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Publicidade, gestão de negócios, administração de
empresas, funções de escritório. (Classe 35)

00001662/2012/ME/MP
34
Aktsionerno Droujestivo Bulgartabac Holding
Búlgara
62 Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia Bulgária
Industrial e Comercial
28/03/2012

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Tabaco, tabaco em bruto, manipulado ou processado;
produtos derivados do tabaco; cigarros; charutos e
cigarrilhas; filtros para cigarros; papel para cigarros;
artigos para fumadores; fósforos; isqueiros e cinzeiros
em metais não preciosos. (Classe 34)

00001664/2012/ME/MP
34
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding
Búlgara
62 Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia Búlgaria
Industrial e Comercial
28/03/2012

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Tabaco, tabaco em bruto, manipulado ou processado;
produtos derivados do tabaco; cigarros; charutos e
cigarrilhas; filtros para cigarros; papel para cigarros;
artigos para fumadores; fósforos; isqueiros e cinzeiros
em metais não preciosos. (Classe 34)

Produtos/Serviços

00001661/2012/ME/MS
35
SABB – Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil Ltda.
Brasileira
Rod Br 101 s/n, km 139 Fazenda Giuclube (parte),
Canivete, Linhares, Espírito Santo 29.901-401, Brasil
Industrial e Comercial
27/03/2012
Publicidade, gestão de negócios, administração de
empresas, funções de escritório. (Classe 35)

00001663/2012/ME/MP
34
Aktsionerno Droujestivo Bulgartabac Holding
Búlgara
62 Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia Bulgária
Industrial e Comercial
28/03/2012
Tabaco, tabaco em bruto, manipulado ou processado;
produtos derivados do tabaco; cigarros; charutos e
cigarrilhas; filtros para cigarros; papel para cigarros;
artigos para fumadores; fósforos; isqueiros e cinzeiros
em metais não preciosos. (Classe 34)

00001665/2012/ME/MP
34
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding
Búlgara
62 Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia Búlgaria
Industrial e Comercial
28/03/2012
Tabaco, tabaco em bruto, manipulado ou processado;
produtos derivados do tabaco; cigarros; charutos e
cigarrilhas; filtros para cigarros; papel para cigarros;
artigos para fumadores; fósforos; isqueiros e cinzeiros
em metais não preciosos. (Classe 34)

boletim da propriedade intelectual
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001666/2012/ME/MP
34
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding
Búlgara
62 Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia Bulgária
Industrial e Comercial
28/03/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Produtos Tabaco, tabaco em bruto, manipulado ou
processado; produtos derivados do tabaco; cigarros;
charutos e cigarrilhas; filtros para cigarros; papel para
cigarros; artigos para fumadores; fósforos; isqueiros e
cinzeiros em metais não preciosos. (Classe 34)

Produtos/Serviços

00001667/2012/ME/MP
34
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding
Búlgara
62 Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia Bulgária
Industrial e Comercial
28/03/2012
Produtos Tabaco, tabaco em bruto, manipulado ou
processado; produtos derivados do tabaco; cigarros;
charutos e cigarrilhas; filtros para cigarros; papel para
cigarros; artigos para fumadores; fósforos; isqueiros e
cinzeiros em metais não preciosos. (Classe 34)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001671/2013/MN/MP&S
9,35,41
Leader Consulting, S.A
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial
07/05/2010

Actividade
Data do pedido

Aparelhos e instrumentos científicos (Classe 09).
Publicidade, gestão dos negócios comerciais, trabalhos
de escritório (quanto á consultoria) (Classe 35).
Educação, formação, (quanto á formação profissional)
(Classe 41).

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001823/2012/ME/MP&S
25,35
H & M Hennes & Mauritz AB
Suécia
SE-106 38 Stockoholm Suécia

Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
04/04/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Vestuário, calçado, chapelaria. (Classe 25) Publicidade e publicidade de negócios;
gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório;
informação aos consumidores em linha; serviços de venda a retalho de sabões,
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos,
estojos para óculos, óculos, óculos de sol, armações para óculos, estojos para
óculos, correntes para óculos, metais preciosos e suas ligas e produtos nestas
matérias ou em plaqué, não incluídos noutras Classes, joalharia, pedras preciosas,
relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos nestas matérias,
não incluídos noutras Classes, produtos de impressão, artigos para encadernação,
fotografias, artigos de papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou
para uso doméstico, material para artistas, pincéis, máquinas de escrever e artigos
de escritório (com excepção de móveis), material de instrução ou de ensino (com
excepção de aparelhos), matérias plásticas para a embalagem (não incluídos
noutras Classes), caracteres de impressão, clichés, publicações impressas,
carregadores e livros, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não
incluídos noutras Classes, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-dechuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes, arreios e artigos de selaria, vestuário,
calçado e chapelaria. (Classe 35)

Carne, peixe, aves domésticas e caça; extractos de
carne; frutos e vegetais conservados, congelados, secos
e cozidos; geleias e compotas, ovos, leite e produtos
lácteos, óleos e gorduras comestíveis. (Classe 29)

00001824/2012/ME/MP&S
25,35
Weekday Brands AB
Suécia
Box 336, SE-573 24, Tranas, Suécia
Industrial e Comercial
04/04/2012
abaixo listados

Vestuário, calçado, chapelaria. (Classe 25) Publicidade e publicidade de negócios;
gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório;
informação aos consumidores em linha; serviços de venda a retalho de sabões,
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos,
estojos para óculos, óculos, óculos de sol, armações para óculos, estojos para
óculos, correntes para óculos, metais preciosos e suas ligas e produtos nestas
matérias ou em plaqué, não incluídos noutras Classes, joalharia, pedras preciosas,
relojoaria e instrumentos cronométricos, papel, cartão e produtos nestas matérias,
não incluídos noutras Classes, produtos de impressão, artigos para encadernação,
fotografias, artigos de papelaria, adesivos (matérias colantes) para papelaria ou
para uso doméstico, material para artistas, pincéis, máquinas de escrever e artigos
de escritório (com excepção de móveis), material de instrução ou de ensino (com
excepção de aparelhos), matérias plásticas para a embalagem (não incluídos
noutras Classes), caracteres de impressão, clichés, publicações impressas,
carregadores e livros, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias não
incluídos noutras Classes, peles de animais, malas e maletas de viagem, chapéus-dechuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes, arreios e artigos de selaria, vestuário,
calçado e chapelaria. (Classe 35)

boletim da propriedade intelectual
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00001742/2011/ME/MP
29
Sadia S.A.
Brasileira
Rua Senador Atílio Fontana, n.º 86, Concórdia,
Santa Catarina, Brasil
89, 7000-000 Brazil
Industrial e Comercial
14/12/2011

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

DELINE
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Marca nº
Classes
Requerente
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Residência
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PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001825/2012/ME/MP&S
01, 04, 39
The Addax and Oryx Group Limited
Malta
192, Old Bakery Street, Valleta VLT 1455, Malta
Industrial e Comercial
04/04/2012

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos químicos utilizados na indústria e na ciência, assim como na agricultura,
horticultura, a silvicultura e da aquicultura; plásticos não processados sob qualquer
forma; borracha na forma líquida; resinas artificiais e sintéticas; polímeros utilizados
na indústria; adesivos usados na indústria; detergentes para uso industrial; aditivos
químicos para carburantes, lubrificantes e combustíveis; lodo e outros produtos
aditivos químicos para carburantes, lubrificantes e combustíveis; lodo e outros
produtos aditivos químicos para perfuração de lodo; aditivos químicos; auxiliares de
inseticidas, herbicidas e fungicidas; solventes; anticongelantes; fluídos hidráulicos
para circuitos e transmissão; fluidos de retardamento; substâncias para absorver
gorduras do petróleo, óleos; dispersantes de petróleo. (Classe 01) Óleos e gorduras
industriais; combustíveis líquidos, sólidos e gasosos; petróleo, (bruto ou refinado);
derivados de petróleo e preparados derivados de petróleo; aditivos para óleos
não-químicos; lubrificantes e combustíveis; lubrificantes e graxas lubrificantes;
óleos para motores, óleos para transmissões, ceras; vaselina de petróleo para
fins industriais; óleos para maquinas e/ou operações de maneio de metal;
fluidos de corte e moagem; lubrificantes de perfuração. (Classe 04) Transporte,
armazenagem, embalagem e distribuição de produtos; distribuição, fornecimento,
transporte e embalagem de combustíveis, óleo, petróleo, gás, produtos químicos,
lubrificantes e derivados dos mesmos; transmissão, fornecimento e distribuição de
electricidade; transporte de óleo e gás por oleoduto, comboio e barco; serviços de
transporte marítimo; serviços de reabastecimento; serviços de reabastecimento
de veículos; reabastecimento de navios, barcos, aeronaves e veículos terrestres;
fretamento de navios ou espaço em navios para o transporte de mercadorias,
serviços em linha relacionados com a organização e agendamento do transporte
de produtos. (Classe 39)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001827/2012/ME/MP
3
Beiersdorf AG
Alemã
Unnastrasse 48, 20253 Hamburgo, Alemanha

Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
03/04/2012

Produtos/Serviços

Perfumaria,

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

óleos essenciais, preparações para o corpo e os

00001826/2012/ME/MP&S
01, 04, 39
The Addax and Oryx Group Limited
Malta
192, Old Bakery Street, Valleta VLT 1455, Malta
Industrial e Comercial
04/04/2012
abaixo listados

Produtos químicos utilizados na indústria e na ciência, assim como na agricultura,
horticultura, a silvicultura e da aquicultura; plásticos não processados sob qualquer
forma; borracha na forma líquida; resinas artificiais e sintéticas; polímeros utilizados
na indústria; adesivos usados na indústria; detergentes para uso industrial; aditivos
químicos para carburantes, lubrificantes e combustíveis; lodo e outros produtos
aditivos químicos para carburantes, lubrificantes e combustíveis; lodo e outros
produtos aditivos químicos para perfuração de lodo; aditivos químicos; auxiliares de
inseticidas, herbicidas e fungicidas; solventes; anticongelantes; fluídos hidráulicos
para circuitos e transmissão; fluidos de retardamento; substâncias para absorver
gorduras do petróleo, óleos; dispersantes de petróleo. (Classe 01) Óleos e gorduras
industriais; combustíveis líquidos, sólidos e gasosos; petróleo, (bruto ou refinado);
derivados de petróleo e preparados derivados de petróleo; aditivos para óleos
não-químicos; lubrificantes e combustíveis; lubrificantes e graxas lubrificantes;
óleos para motores, óleos para transmissões, ceras; vaselina de petróleo para
fins industriais; óleos para maquinas e/ou operações de maneio de metal;
fluidos de corte e moagem; lubrificantes de perfuração. (Classe 04) Transporte,
armazenagem, embalagem e distribuição de produtos; distribuição, fornecimento,
transporte e embalagem de combustíveis, óleo, petróleo, gás, produtos químicos,
lubrificantes e derivados dos mesmos; transmissão, fornecimento e distribuição de
electricidade; transporte de óleo e gás por oleoduto, comboio e barco; serviços de
transporte marítimo; serviços de reabastecimento; serviços de reabastecimento
de veículos; reabastecimento de navios, barcos, aeronaves e veículos terrestres;
fretamento de navios ou espaço em navios para o transporte de mercadorias,
serviços em linha relacionados com a organização e agendamento do transporte
de produtos. (Classe 39)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001829/2012/ME/MS
35
Humanpersi – Consultoria de Gestão e Desenvolvimento de
Recursos Humanos Lda
Portuguesa
Praça Duque de Saldanha, nº 20 – 1º Esq., Lisboa, 1050 –
094 Lisboa, Portugal
Comercial
20/04/2012

cuidados da beleza; preparações para os cuidados capilares;
produtos para a protecção solar; desodorizantes e antitranspirantes para uso pessoal.

Produtos/Serviços

(Classe 3)

Publicidade, gestão dos negócios comerciais, administração
comercial; trabalhos de escritório. (Classe 35)

Reivindicação das cores : azul e branco.
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001830/2012/ME/MS
Classes: 44
Body Concept – Centros de Estética e Bem Estar, Lda
Portuguesa
Rua Maria Lalande nº 8 – 7º Fte., 1500-437, Lisboa
Comercial
16/04/2012
Cuidados de higiene e beleza para seres humanos;
salão de cabeleireiro. (Classe 44)

REGARDONS MIEUX

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001831/2012/ME/MP&S
9,16,35,38,41,
Canal + Distribution
Francesa
1 Place du Spectacle, 92130 Issy Les Moulineaux,
França
Industrial e Comercial
24/02/2012
Abaixo listados

Aparelhos e instrumentos científicos (que não sejam para uso medicinal), náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos e electro-ópticos de pesagem, de
medição, de sinalização, de controlo (inspecção) e de socorro, equipamento de mergulho; aparelhos e instrumentos para o fornecimento, distribuição, transformação,
acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; descodificadores, aparelhos de processamento electrónico de dados, aparelhos eléctricos e electrónicos de medição
e verificação (supervisão); aparelhos e instrumentos de ensino; aparelhos e instrumentos para gravação, transmissão, reprodução, armazenamento, codificação, descodificação,
conversão e processamento de som ou de imagens; aparelhos de comunicações e de telecomunicações; audiovisual, telecomunicações, transmissão de dados, aparelhos e
instrumentos de televisão, controlos remotos; gravadores de cassetes; gravadores de vídeo, câmaras de filmes; telefones, telefones móveis; organizadores pessoais (PDA);
agendas electrónicas, aparelhos de rádio; aparelhos de som portáteis; projectores (aparelhos de projecção); antenas, antenas parabólicas; alto-falantes, amplificadores;
computadores, telas de computadores, teclados de computadores, dispositivos periféricos para computadores, modems, descodificadores, codificadores; dispositivos de
acesso (aparelhos) e dispositivos de controlo de acesso para aparelhos de processamento de dados; aparelhos de autenticação para o uso em redes de telecomunicações;
aparelhos para codificação e descodificação de sinais e retransmissões; terminais digitais; filmes de vídeo, CD-ROM, discos acústicos, discos de vídeo digitais (DVD), discos de
vídeo e discos de áudio, discos digitais, fitas de vídeo, leitores de CD-ROM; discos digitais de vídeo; discos digitais, discos magnéticos, discos de áudio e vídeo, discos digitais,
discos acústicos; cartuchos de jogos de vídeo, software de jogos de vídeo, jogos de vídeo adaptadas para uso com um ecrã de televisão; suportes de dados magnéticos; cartões
magnéticos, cartões com chip incorporado; cartões electrónicos; circuitos e micro circuitos integrados; leitores de cartões; componentes electrónicos; monitores de recepção
de dados de rede informática mundial; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos pré-pagos; máquinas de calcular, equipamentos de processamento de
dados; satélites para fins científicos e de telecomunicações; óculos (óptica); produtos ópticos, estojos para óculos; cartões de memória, cartões com microprocessadores; guia
electrónico de programa de televisão e de rádio; aparelhos e instrumentos de programação e selecção de programas de televisão; aparelhos e instrumentos interactivos de
televisão; ecrãs de televisão, software informático (programas gravados); cabos de fibra óptica e cabos ópticos; pilhas e baterias eléctricas. (Classe 09) Papel e cartão (em
bruto, semi-trabalhado); papelaria; material impresso; gravuras de obras de arte; obras de arte litográficas; bilhetes, fotografias, catálogos, jornais, periódicos, revistas, diários,
livros, fichas, manuais (papel), álbuns, folhetos, materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução e de ensino
(excepto aparelhos); sacos (envelopes, bolsas) de papel ou de plástico para embalagem; fitas adesivas para papelaria ou para uso doméstico; cartões de sócio (não magnéticos),
cartões de crédito (não magnéticos); blocos de impressão; imagens; instrumentos de escrita e canetas, cartões empresariais; cartões-postais; blocos de notas; blocos de
anotações; livros de cheques; suportes para livros de cheques; suportes para canetas; aparos de canetas; canetas de desenho; cartazes; calendários; suportes para cartas; guia
de programas de rádio e televisão; toalhas de mesa; guardanapos de papel; coberturas de mesa de papel; papel higiénico; lenços de papel; toalhas de rosto de papel; bandeiras
de papel; etiquetas (artigos de papelaria); selos postais; caixas de papel ou cartão; envelopes (papelaria), anúncios (papelaria); material escolar; papéis de notas. (Classe 16)
Consultoria de negócios; organização profissional de negócios e assistência de gestão e consultoria para empresas industriais e comerciais; informações de negócios e
assessoria; consultoria comercial para os consumidores (ou seja, informação ao consumidor) relativa à escolha de equipamentos de informática e telecomunicações; publicidade;
aluguer de espaços publicitários; divulgação de anúncios publicitários; organização de operações de promoção e publicidade para conquista da lealdade do cliente; preparação
de colunas de publicidade; publicidade directa por correio (folhetos, prospectos, impressos, amostras); publicidade de encomenda por correio; assinaturas de programas
audiovisuais, programas de áudio e de rádio, de jornais, assinaturas de gravações de vídeo, de gravações de som, e de meios de comunicação de áudio e audiovisual de todos os
tipos; organização de assinaturas de todos os meios de informação, texto, som e/ou imagem e, em particular, sob a forma de publicações digitais electrónicas ou não
electrónicas; produtos de multimédia; organização de assinaturas para um canal de televisão; organização de assinaturas para serviços informáticos ou de telefone (a internet);
consultoria na área de aquisição de dados na internet; publicação de textos de publicidade; publicidade de rádio e televisão; publicidade interactiva; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório; publicidade em linha numa rede de computadores; informações ou inquéritos de negócios; pesquisa de negócios; assistência
de gestão comercial ou industrial; agências de emprego; avaliações comerciais ou industriais; contabilidade; reprodução de documentos; gestão de arquivos informatizados;
serviços de gestão de bases de dados; entrada e processamento de dados designadamente, entrada, recolha e ordenação sistemática de dados, aluguer de arquivos
informatizados; organização de exposições e eventos para fins comerciais ou publicitários; promoção de vendas (para terceiros); pesquisa de marketing; licitação; promoção
televisiva com ofertas de vendas (promoção de vendas para terceiros); gestão administrativa dos locais de exposição para fins comerciais ou publicitários; relações públicas;
aluguer de tempo publicitário (em todos os meios de comunicação); comércio por grosso e a retalho de vestuário, artigos de couro, joalharia, canetas, artigos de papelaria, jogos,
brinquedos, artigos desportivos; venda por grosso e a retalho de audiovisual, produtos informáticos e de telecomunicações designadamente fitas de vídeo, aparelhos de
televisão, gravadores de vídeo, aparelhos de som portáteis, gravadores de cassetes, rádios, equipamentos de alta-fidelidade, descodificadores, telefones portáteis, computadores,
fitas magnéticas, autómatos de música para computadores, circuitos impressos, circuitos integrados, teclados de computadores, discos compactos (áudio e vídeo), discos
compactos ópticos, acopladores (equipamentos de processamento de dados), disquetes, transportadores magnéticos de dados, ecrãs de vídeo, scanners, impressoras para
uso informático, interfaces (equipamentos de processamento de dados), leitores (equipamentos de processamento de dados), software informático (programas gravados),
microprocessadores, modems, monitores (hardware informático), monitores (programas de computador), computadores, memórias para computadores, periféricos de
computador, programas de computador gravados, transformadores (unidades de processamento central), programas operacionais informáticos gravados; chips (circuitos
integrados), retalho de antenas, serviços de recorte de notícias. (Classe 35) Serviços de telecomunicações; comunicações por terminais de computador ou por fibras ópticas;
informações sobre telecomunicações; agências de notícias e informações (novo); comunicações de rádio, comunicações por telegramas, por telefones ou videofone, pela
televisão, por aparelho estéreo portátil, por leitor de vídeo portátil, por videografia interactiva; videofones; videofonia; difusão de programas (televisão); transmissão de
informações por transmissão de dados; transmissão de mensagens, telegramas, imagens, vídeos, correio electrónico; transmissão de informações por telex; comunicações de
dados, difusão de programas de rádio e televisão; difusão de programas por satélite, por cabo, por redes informáticas (em especial através da internet), por redes de rádio, por
redes de radiotelefonia e redes de ligação de rádio; difusão de programas de áudio, audiovisual, cinematográficos e de multimédia (texto e/ou imagens e/ou som estáticos ou
em movimento, quer seja musical ou não, de tons de toque), quer se destinem ou não a fins interactivos; publicidade electrónica (telecomunicações); aluguer de equipamentos e
aparelhos de telecomunicações; aluguer de aparelhos e instrumentos de transmissão de dados designadamente telefones, aparelhos de fax, aparelhos para transmitir
mensagens, medems; aluguer de antenas e antenas parabólicas; aluguer de dispositivos (aparelhos) de acesso a programas audiovisuais interactivos; aluguer de tempo de
acesso a redes de telecomunicações; serviços de descarregamento de jogos de vídeo ou dados digitalizados; comunicações (transmissão) em redes informáticas mundiais
abertas (internet) ou fechadas (intranet); descarregamento em linha de filmes e outros programas de áudio e audiovisuais; transmissão de programas e selecção de canais de
televisão, fornecimento de acesso a uma rede informática; fornecimento de conexões a serviços de telecomunicações, a serviços da internet e bases de dados; serviços de
roteamento e conexão para telecomunicações; conexão por telecomunicações a uma rede informática; consultoria de telecomunicações; consultoria profissional relativa à
telefonia; consultoria na área de difusão de programas de vídeo; consultoria relativa à transmissão de dados via internet; consultoria relativa ao fornecimento de acesso à
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internet; consultoria de telecomunicações; envio e recepção de imagens de vídeo através da internet utilizando um computador ou telemóvel; serviços de telefones; serviços de
telefones celulares; comunicação por telefone celular; paginação por rádio, mensagens de voz, reencaminhamento de chamadas, correio electrónico, transmissão da mensagem
electrónica; serviços de vídeo-conferência; serviços de mensagens de vídeo, serviços de videotelefone; disponibilização de acesso à internet (provedor de serviços de internet);
troca de mensagens de correio electrónico, serviços de correio electrónico, serviços electrónicos de mensagens instantâneas, serviços electrónicos de mensagens não
instantâneas; transmissão de informações via internet, extranet e intranet; transmissão de informações via sistemas de mensagens seguras; fornecimento de acesso a
conferências electrónicas e fóruns de discussão; fornecimento de acesso a sites de internet que contenham música digital ou obras audiovisuais de todos os tipos; fornecimento
de acesso a infra-estruturas de telecomunicações, fornecimento de acesso a motores de pesquisa na internet; transmissão em linha de publicações electrónicas. (Classe 38)
Educação, formação; entretenimento; entretenimento radiofónico e televisivo em todos os tipos de meios de comunicação, designadamente televisão, computador, aparelho de
som portátil, leitor de vídeo portátil, assistente pessoal, telemóvel, redes informáticas, internet; serviços de lazer; actividades desportivas e culturais; adestramento de animais;
produção de espectáculos, filmes e filmes televisivos, de transmissões televisivas, de documentários, de debates, de gravações de vídeo e gravações sonoras; aluguer de
gravações de vídeo, filmes, gravações sonoras, fitas de vídeo; aluguer de filmes de longa-metragem; aluguer de projectores de cinema, descodificadores e aparelhos audiovisuais
e instrumentos de todos os tipos, codificadores, aparelhos de rádios e televisão, aparelhos de áudio e vídeo, câmaras, aparelhos de som portáteis, leitores de vídeo portáteis,
cenografia; produção de espectáculos, filmes, audiovisuais, programas de rádio e multimédia; estúdios de cinema; organização de concursos, espectáculos, lotaria e jogos
relacionados com educação ou entretenimento; produção de programas audiovisuais, de rádio e multimédia, texto e/ou imagens e/ou som estáticos ou em movimento, quer
seja musical ou não, e/ou de tons de toque, quer se destinem ou não a fins interactivos; organização de exposições, conferências, seminários para fins culturais ou educativos;
reserva de lugares para espectáculos, serviços de repórter de notícias, fotografia, designadamente serviços fotográficos; reportagem fotográfica; filmagem; consultoria
relacionados com a produção de programas de vídeo; serviços de jogo prestados em linha a partir de uma rede informática; serviços de jogos de azar; serviços de casino; edição
e publicação do texto (excepto textos publicitários), meios de som e vídeo, multimédia (discos interactivos, discos compactos, discos de armazenamento); publicação electrónica
em linha de periódicos e livros; publicação e empréstimo de livros e textos (excepto textos publicitários); fornecimento de instalações de cinema; micro publicação. (Classe 41)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

CELEBRATIONS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001832/2012/ME/MP
29 e 30
Mars, Incorporated
Americana
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101,
Estados Unidos da América
Comercial e Industrial
17/04/2012
abaixo listados

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00001834/2012/ME/MP
01,05,10,17,31
Bayer Aktiengesellschaft
Alemã
Kaiser-wilhelm-Alle 51373, Leverkusen, Germany
Comercial e Industrial
18/04/2012
adiante listados

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Carne, peixe, aves e caça; marisco; iogurte gelado; mousses; sobremesas geladas;
extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; ovos; lacticínios;
geleias, doces, compotas; leite e bebidas de leite e bebidas de leite aromatizadas
e bebidas de leite aromatizadas com chocolate; óleos e gorduras comestíveis;
saladas; doces para barrar: produtos preparados para o consumo constituídos
principalmente pelos produtos acima referidos. (Classe 29) Café, chá, cacau,
açúcar, arroz e produtos de arroz; sucedâneos do café; tapioca, sagú; farinhas,
pasta; mel, xarope de melaço; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos);
especiarias; cereais e preparações feitas de cereais, pão, biscoitos; bolos; produtos
de pastelaria; bolachas; rebuçados; barras de doces; barras de muesli; chocolate
e produtos de chocolate; chocolate para beber; confeitaria não medicinal; gelados
comestíveis; gelados; confeitaria congelada; sobremesas geladas e bebidas;
mousses; misturas para bolos; sorvetes; aromas para bebidas; aperitivos e refeições
e ingredientes para refeições; todos estes feitos com produtos compreendidos na
Classes 30; produtos preparados para o consumo constituídos principalmente
pelos produtos acima referidos. (Classe 30)

Marca nº
Classes
Requerente

MINSTRELS
00001833/2012/ME/MP
29 e 30
Mars, Incorporated
Americana
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101,
Estados Unidos da América
Comercial e Industrial
17/04/2012
abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça; marisco; iogurte gelado; mousses; sobremesas geladas;
extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; ovos; lacticínios;
geleias, doces, compotas; leite e bebidas de leite e bebidas de leite aromatizadas
e bebidas de leite aromatizadas com chocolate; óleos e gorduras comestíveis;
saladas; doces para barrar: produtos preparados para o consumo constituídos
principalmente pelos produtos acima referidos. (Classe 29) Café, chá, cacau,
açúcar, arroz e produtos de arroz; sucedâneos do café; tapioca, sagú; farinhas,
pasta; mel, xarope de melaço; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos);
especiarias; cereais e preparações feitas de cereais, pão, biscoitos; bolos; produtos
de pastelaria; bolachas; rebuçados; barras de doces; barras de muesli; chocolate
e produtos de chocolate; chocolate para beber; confeitaria não medicinal; gelados
comestíveis; gelados; confeitaria congelada; sobremesas geladas e bebidas;
mousses; misturas para bolos; sorvetes; aromas para bebidas; aperitivos e refeições
e ingredientes para refeições; todos estes feitos com produtos compreendidos na
Classes 30; produtos preparados para o consumo constituídos principalmente
pelos produtos acima referidos. (Classe 30)

Químicos usados na indústria, ciência, agricultura, horticultura e silvicultura;
preparações para tratamento de sementes (incluídas na Classes 1); resinas
artificiais não processadas; plásticos não processados; adubos; adesivos usados
na indústria. (Classe 01) Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações
sanitárias para uso medicinal; substancias dietéticas adaptadas para uso medicinal;
desinfectantes; preparações para destruir vermes, herbicidas; insecticidas;
fungicidas; herbicidas. (Classe 05) Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos,
odontológicos e veterinários; dispositivos médicos para utilização em diagnóstico,
terapias cardiovasculares e endovasculares terapêuticas ou de intervenção,
cateteres para trombectomia e aterectomia, dispositivos de oclusão vascular
e de protecção embólica na natureza dos cateteres, directrizes na utilização
percutânea e guias de cateteres, produtos de gestão de feridas, e sistemas de
fornecimento de fluidos médicos, nomeadamente, injectores, cateteres, seringas,
e tubos de administração de fluidos descartáveis que permitam estar conectados
aos injectores e serem utilizados com injectores, cateteres e seringas. (Classe
10) Borracha, guta-percha, goma, mica, plásticos extrudidos para utilização no
fabrico; materiais para embalagem, vedação e isolamento; substâncias plásticas de
policarbonato semi-acabadas; tubos flexíveis, não de metal: placas, postes, barras
e chapas; todos os produtos supra citados incluídos na Classes 17. (Classe 17)
Produtos agrícolas, hortícolas e silvicultura tal como grãos (desde que incluídos na
Classes 31); sementes; alimentos para animais e suplementos alimentares para
animais. (Classe 31)
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BAYER

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001835/2012/ME/MP
01,05,10,17,31
Bayer Aktiengesellschaft
Alemã
Kaiser-wilhelm-Alle 51373, Leverkusen, Germany
Comercial e Industrial
18/04/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

adiante listados

Produtos/Serviços

Químicos usados na indústria, ciência, agricultura, horticultura e silvicultura;
preparações para tratamento de sementes (incluídas na Classes 1); resinas
artificiais não processadas; plásticos não processados; adubos; adesivos usados
na indústria. (Classe 01) Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações
sanitárias para uso medicinal; substancias dietéticas adaptadas para uso medicinal;
desinfectantes; preparações para destruir vermes, herbicidas; insecticidas;
fungicidas; herbicidas. (Classe 05) Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos,
odontológicos e veterinários; dispositivos médicos para utilização em diagnóstico,
terapias cardiovasculares e endovasculares terapêuticas ou de intervenção,
cateteres para trombectomia e aterectomia, dispositivos de oclusão vascular
e de protecção embólica na natureza dos cateteres, directrizes na utilização
percutânea e guias de cateteres, produtos de gestão de feridas, e sistemas de
fornecimento de fluidos médicos, nomeadamente, injectores, cateteres, seringas,
e tubos de administração de fluidos descartáveis que permitam estar conectados
aos injectores e serem utilizados com injectores, cateteres e seringas. (Classe
10) Borracha, guta-percha, goma, mica, plásticos extrudidos para utilização no
fabrico; materiais para embalagem, vedação e isolamento; substâncias plásticas de
policarbonato semi-acabadas; tubos flexíveis, não de metal: placas, postes, barras
e chapas; todos os produtos supra citados incluídos na Classes 17. (Classe 17)
Produtos agrícolas, hortícolas e silvicultura tal como grãos (desde que incluídos na
Classes 31); sementes; alimentos para animais e suplementos alimentares para
animais. (Classe 31)

00001836/2012/ME/MP
01,05,10,17,31
Bayer Aktiengesellschaft
Alemã
Kaiser-wilhelm-Alle 51373, Leverkusen, Germany
Comercial e Industrial
18/04/2012
adiante listados

Químicos usados na indústria, ciência, agricultura, horticultura e silvicultura;
preparações para tratamento de sementes (incluídas na Classes 1); resinas
artificiais não processadas; plásticos não processados; adubos; adesivos usados
na indústria. (Classe 01) Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações
sanitárias para uso medicinal; substancias dietéticas adaptadas para uso medicinal;
desinfectantes; preparações para destruir vermes, herbicidas; insecticidas;
fungicidas; herbicidas. (Classe 05) Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos,
odontológicos e veterinários; dispositivos médicos para utilização em diagnóstico,
terapias cardiovasculares e endovasculares terapêuticas ou de intervenção,
cateteres para trombectomia e aterectomia, dispositivos de oclusão vascular
e de protecção embólica na natureza dos cateteres, directrizes na utilização
percutânea e guias de cateteres, produtos de gestão de feridas, e sistemas de
fornecimento de fluidos médicos, nomeadamente, injectores, cateteres, seringas,
e tubos de administração de fluidos descartáveis que permitam estar conectados
aos injectores e serem utilizados com injectores, cateteres e seringas. (Classe
10) Borracha, guta-percha, goma, mica, plásticos extrudidos para utilização no
fabrico; materiais para embalagem, vedação e isolamento; substâncias plásticas de
policarbonato semi-acabadas; tubos flexíveis, não de metal: placas, postes, barras
e chapas; todos os produtos supra citados incluídos na Classes 17. (Classe 17)
Produtos agrícolas, hortícolas e silvicultura tal como grãos (desde que incluídos na
Classes 31); sementes; alimentos para animais e suplementos alimentares para
animais. (Classe 31)

ROADSTONE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001837/2012/ME/MP
12
Nexen Tire Corporation
Coreia do Sul
30, Yusan-Dong, Yangsan-City, Kyongsangnam-Do,
Coreia do Sul
Industrial e Comercial
19/04/2012

NEXEN
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Câmaras-de-ar para pneus, pneus para rodas de veículos,
pneus maciços para rodas de veículos, abas para
protecção da câmara-de-ar dentro da jante. (Classe 12)

PETROBRÁS

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001838/2012/ME/MP
12
Nexen Tire Corporation
Coreia do Sul
30, Yusan-Dong, Yangsan-City, Kyongsangnam-Do,
Coreia do Sul
Industrial e Comercial
19/04/2012
Câmaras-de-ar para pneus, pneus para rodas de veículos,
pneus maciços para rodas de veículos, abas para
protecção da câmara-de-ar dentro da jante. (Classe 12)

00001839/2012/ME/MP&S
01,4,35,37,39,40,42
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Brasileira
Avenida República do Chile, 65, Centro – CEP 20.031912, Rio de Janeiro, Brasil
Comercial e Industrial
24/04/2012
abaixo listados

Produtos químicos usados na indústria, nomeadamente, óleo de motor e aditivos de gasolina, fertilizantes para uso agrícola e domésticos, produtos químicos para o uso no
fabrico de revestimentos e resinas para uso no fabrico de engenharia de plásticos. (Classe 01) Butanos, extracto de óleo aromático de petróleo para uso industrial; gás
natural; gasolina; combustíveis gasosos de refinaria residual, isto é, metano, etano, etileno, propano e suas combinações; óleo para combustível, óleo diesel; combustíveis
para aviação; óleos de aquecimento; combustível de emulsão para máquinas industriais, produtos químicos não – aditivos da natureza dos lubrificantes sintéticos para
uso na fabricação de todos os lubrificantes; óleos industriais, nomeadamente, carvão, óleo - misturas, base de óleos, óleo diesel, óleo de eixo, óleo de turbina a gás, óleo
eléctrico e óleo de xisto. (Classe 04) Publicidade, gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; serviços de importação e exportação na área
dos produtos de petróleo, produtos de refinaria de petróleo e outros produtos de refinaria de petróleo processados; serviços de lojas de retalho de produtos petrolíferos,
produtos de petróleo refinados e produtos de refinaria de petróleo processados. (Classe 35) Serviços de posto de abastecimento; serviços de veículos, incluindo o
reabastecimento; lavagem e limpeza dos veículos; lubrificação de veículos; manutenção de veículos e manutenção e reparação de automóveis. (Classe 37) Transporte;
embalagem e armazenamento de produtos; organização de viagens; transporte de produtos por camião ou barco; armazenamento de combustível e gás; transferência de
óleos e gás através de oleodutos. (Classe 39) Material de tratamento, nomeadamente, tratamento do óleo mineral em bruto em refinarias; fabricação de linhas gerais de
produtos na área do óleo mineral para a ordem e especificações dos outros; e de combustíveis e petróleo refinado, ou seja, o tratamento de rochas que contêm petróleo,
ou seja, xisto. (Classe 40) Serviços exploração no campo do petróleo; os serviços de prospecção de petróleo, ou seja, registo de poços e testes relacionados com petróleo
e óleo de xisto. (Classe 42)
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00001841/2012/MN/MP
41
SCC – Sociedade para Ensino, Ciência e Cultura, Lda.
Cabo - Verdiana
Cidade da Praia
Comercial
10/04/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Publicação de jornais, livros e revistas, impressos e
digitais de todos os tipos, publicações periódicas em
geral, material didático e de desenho, ornamentos,
maquetes gráficas e caracteres de imprensa.
Composição gráfica, Serviços de comunicação,
publicidade, propaganda, transporte, armazenagem e
embalagem.

00001843/2012/ME/MP
32
Tsingtao Brewery Company Limited
Chinesa

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, shandong Province
266012, CHINA
Industrial e Comercial
20/04/2012

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Cervejas; água mineral e gaseificada e outras bebidas
não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas;
xaropes e outras preparações para fazer bebidas.
(Classe 32)

00001848/2012/ME/MS
35,36,43
Tortuga Beach Resort, Lda
Inglesa
Espargos, Ilha do Sal, Cabo Verde

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Industrial e Comercial
27/04/2012

Actividade
Data do pedido

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35).
Seguros; negócios financeiros; negócios monetários;
negócios imobiliários (Classe 36). Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário (Classe
43).

Produtos/Serviços

00001842/2012/ME/MP
32
Tsingtao Brewery Company Limited
Chinesa
No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, shandong Province
266012, CHINA
Industrial e Comercial
20/04/2012
Cervejas; água mineral e gaseificada e outras bebidas
não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas;
xaropes e outras preparações para fazer bebidas.
(Classe 32)

00001847/2012/ME/MS
35,36,43
Llana Beach Hotel, Sociedade Unipessoal S.A.
British
Rua Ilha do Fogo n.º 4, Sta Maria, Ilha do Sal, C. Verde
Industrial e Comercial
27/04/2012
Publicidade;
gestão
de
negócios
comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Seguros; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários (Classe 36). Serviços
de restauração (alimentação); alojamento temporário
(Classe 43).

00001849/2012/ME/MS
35,36,43
Llana Beach Hotel, Sociedade Unipessoal S.A.
British
Rua Ilha do Fogo n.º 4, Sta Maria, Ilha do Sal, C. Verde
Industrial e Comercial
27/04/2012
Publicidade;
gestão
de
negócios
comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Seguros; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários (Classe 36). Serviços
de restauração (alimentação); alojamento temporário
(Classe 43).
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PAQUETE BAR

Actividade
Data do pedido

00001850/2012/ME/MP
32
Tsingtao Brewery Company Limited
Chinesa
No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, shandong Province
266012, CHINA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
20/04/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Cervejas; água mineral e gaseificada e outras bebidas
não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas;
xaropes e outras preparações para fazer bebidas.
(Classe 32)

PAQUETE MAR
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001852/2012/ME/MP&S
41,43
Morna Jazz-Sociedade Unipessoal Unipessoal, Lda
Portuguesa
Mindelo - Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Comercial
27/04/2012

Comercial
27/04/2012
Educação; formação; divertimento; actividades
desportivas e culturais. (Classe 41) Serviços de
restauração & alimentação); alojamento temporário.
(Classe 43)

PAQUETE EVENTOS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Educação; formação; divertimento; actividades
desportivas e culturais. (Classe 41) Serviços de
restauração & alimentação); alojamento temporário.
(Classe 43)

00001851/2012/ME/MP&S
41,43
Morna Jazz-Sociedade Unipessoal Unipessoal, Lda
Portuguesa
Mindelo - Ilha de São Vicente, Cabo Verde

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001853/2012/ME/MP&S
41,43
Morna Jazz-Sociedade Unipessoal Unipessoal, Lda
Portuguesa
Mindelo - Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Comercial
27/04/2012
Educação; formação; divertimento; actividades
desportivas e culturais. (Classe 41) Serviços de
restauração & alimentação); alojamento temporário.
(Classe 43)

ONJA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001854/2012/ME/MP
29
Cowbel International Inc.
Panamá
Edifício Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10. Apartado
0816-01560, Panama 5, Panamá

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
30/05/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Café, preparações e bebidas á base de café; café
gelado; sucedâneos do café, preparações e bebidas à
base de sucedâneos do café. (Classe 29)
Obs: reivindica as cores vermelha, branca e preta.
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00001855/2012/ME/MP
29 E 30
Cowbel International Inc.
Panamá
Edifício Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10. Apartado
0816-01560, Panama 5, Panamá
Industrial e Comercial
30/05/2012
Café, preparações e bebidas á base de café; café
gelado; sucedâneos do café, preparações e bebidas à
base de sucedâneos do café. (Classe 29) mostarda,
marinadas e maionese, vinagre, molhos (condimento)
especiarias; aromas; molho de tempero e temperos.
(classe 30)
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AMILA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001856/2012/ME/MP
29
Cowbel International Inc.
Panamá
Edifício Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10. Apartado
0816-01560, Panama 5, Panama
Industrial e Comercial
30/05/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Leite, bebidas de leite, substitutos de produtos de
leite, leite de soja e outras preparações a base de leite.
(Classe 29)

Produtos/Serviços

00001857/2012/ME/MP
32
Cowbel International Inc.
Panamá
Edifício Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10. Apartado
0816-01560, Panama 5, Panama
Industrial e Comercial
Data do pedido: 30/05/2012
Àguas minerais e gasosas e outras bebidas não
alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes
e outras preparações para bebidas; bebidas de fruta
aromatizadas feitas em pó. (Classe 32

Obs: Reivindica as cores azul, branca, laranja, amarela,
castanha e rosa.

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

LOYA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001858/2012/ME/MP
29
Cowbel International Inc.
Panamá
Edifício Interseco, Calle Elvira Mendez No. 10. Apartado
0816-01560, Panama 5, Panama

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
30/05/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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Leite, bebidas lácteas, sucedâneos de alimentos lácteos; leite de soja e outras preparações à base de leite.
(Classe 29)

00001860/2012/ME/MP
34
China Tobacco Hunan Insdustrial CO. LTD
Chinesa
Nº 188, Section 3, Wanjiali Zhong Road, Yuhua
District, Changsha City, Hunan, P.R. China
Industrial e Comercial
05/06/2012
Tabaco; charutos; cigarros contendo substitutos de
tabaco, não para fins medicinais; cigarros; tubos (tabaco); caixas (tabaco); cinzeiros para fumadores; caixas
de fósforos; isqueiros para fumadores, filtros (cigarros).
(Classe 34)

00001859/2012/ME/MP
03, 09, 14, 16, 18
GA Modefine S.A.
Suíça
Via Penate 4, CH 6850 Mendrisio, Suíça
Industrial e Comercial
13/07/2006
abaixo listados

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações
para limpar, polir, desengordurar e preparações abrasivas; sabões; perfumaria,
óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos. (Classe 03). Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controle (inspecção), de
socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, a distribuição, a transformação, a acumulação, a regulagem ou o comando da corrente
eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suporte de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos
e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores. (Classe 09) Metais preciosas e suas ligas e produtos nestas matérias ou
em plaqué não incluídos noutras Classes; joalharia, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. (Classe 14) papel, cartão e produtos nestas
matérias, não incluídos noutras Classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou
para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos
de escritório (com excepção de móveis); material de instrução ou de ensino (com
excepção de aparelhos); matéria plástica para embalagens (não incluídas noutras
Classes). (Classe 16) Couro e imitações de couro, produtos nestas materiais não
incluídos noutras Classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus de
chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria. (Classe 18)

boletim da propriedade intelectual
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STOXX
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

GENTLEMAN JACK

00001861/2012/ME/MS
35,36,41
Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx Limited)
Suíça
Selnaustrasse 30, 8001 Zürich Suiça

Actividade
Data do pedido

Comercial
05/06/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001862/2012/ME/MP
33
Jack Daniel´s Properties, Inc.
Americana
4040 Civic Center Drive, suite 528, San Rafael,
Califórnia 94903 Estados Unidos da América
Industrial e Comercial
05/06/2012
Bebidas alcoólicas, incluindo bebidas destiladas. (Classe
33)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001863/2012/ME/MP
34
Corporacion Habanos, S.A.
Cubana
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 Y 22,Miramar, Playa,
Cidade de Havana, Cuba

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
31/05/2012

00001864/2012/ME/MP
32
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. México
Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, Moterrey,
Nuevo León, 64410, México
Industrial e Comercial
30/05/2012

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Publicidade e gestão empresarial; calculo, gravação, composição, compilação e
sistematização de dados estatísticos e figuras índice nas cotações da bolsa, títulos, taxas de juros, preços, taxas de câmbio e outros dados económicos; serviços
de contabilidade. (Classe35) Subscrição de seguros; negócios financeiros;
emissão de instrumentos financeiros; serviços bancários e financeiros; gestão de
arquivo; serviços relacionados com negócio monetários e financeiros; serviços de
cartões de débito e crédito; consultoria profissional para a organização e administração das operações financeiras e bancárias. (Classe 36) Formação; ensino,
publicação dados estatísticos e figuras índice nas cotações da bolsa, títulos, taxas
de juros, preços, taxas de câmbio e outros dados económicos (Classe 41).

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco
de corte para cachimbos, cinzeiros, corta-charutos,
caixas de fósforos, charuteiras, fósforos. (Classe 34)

Cervejas. (Classe 32)

PAQUETE
ESPLANADA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca n.º 00001865/2012/ME/MP
12
Hangzhou General Rubber Factory
Chinesa
Haichao Road, Wangjiangmenwai, Shangcheng District,
Hangzhou City, Zhejiang, P.R.China
Industrial e Comercial
30/05/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Pneus para rodas de veículos; câmaras de ar para pneus pneumáticos; revestimentos exterior do pneu; pneus
de automóveis, tubos de ar para bicicletas, motociclos,
pneus para bicicletas, motociclos. (Classe 12)

Produtos/Serviços
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00001867/2012/ME/MP&S
41, 43
Morna Jazz-Sociedade Unipessoal Unipessoal, Lda
Portuguesa
Mindelo - Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Comercial , Cabo Verde
27/04/2012
Educação; formação; divertimento; actividades
desportivas e culturais. (Classe 41) Serviços de
restauração & alimentação); alojamento temporário.
(Classe 43)
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001868/2012/ME/MP
07,12
Guangxi Liugong Group CO., LTD
Chinesa
No. 1, Liutai Road, Liuzhou, Guangxi, China
Industrial e Comercial
30/05/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com excepção dos motores para
veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática (Classe
07). Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água (Classe 12).

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Industrial e Comercial
30/05/2012

abaixo listados
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001869/2012/ME/MP
12
Hangzhou General Rubber Factory
Chinesa
Haichao Road, Wangjiangmenwai, Shangcheng District,
Hangzhou Zhejiang, P.R.China

00001870/2012/ME/MP
29,30
Fábricas Lusitana – Produtos Alimentares, S.A.
Portuguesa
Largo de Santo António, 1 – 6005-015 Alcains,
Portugal
Comercial e Industrial
22/06/2012

Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com excepção dos motores para
veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática (Classe
07). Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água (Classe 12).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Azeites, óleos e gorduras comestíveis. (Classe 29) farinhas, pão ralado,
condimentos, especiarias e massas alimentícias, fermento, açúcar, amido de milho,
preparações feitas de cereais e chocolate em pó; produtos alimentares de origem
vegetal para consumo ou conserva. (Classe 30)

abaixo listados

00001871/2012/ME/MP
03
Erkul Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Turkey
Cihangir Mahallesi, Petrol Ofisi Caddesi, No: 1, Avcilar
– Instanbul, Turkey
Industrial e Comercial
19/06/2012
abaixo listadas

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações
para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, loções para os cabelos; dentríficos. (Classe 03)

OBS: Reivindicação das cores: Amarela e vermelha

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001872/2012/ME/MP
29, 30, 32
Dimes Gida Sanayi ve ticaret anonim Sirketi
Turkey
Yeniyurt Mahallesi, YeniSehir Caddessi, No: 1
Merkez – Tokat, Turkey
Industrial e Comercial
19/06/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

00001873/2012/ME/MS
38
TLC, SA.
Cabo - Verdiana
Avenida Cidade de Lisboa, Praia
Comercial
27/04/2012
Telecomunicações. (Classe 38)

Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios;
óleos e gorduras comestíveis (Classe 29). Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria
e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em
pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo (Classe 30).
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de
fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas (Classe 32).
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Produtos/Serviços

00001874/2012/ME/MP
19
B.B.S. Comércio e Indústria S.A.
Portuguesa
Rua 2 Chã de Cricket, Mindelo, São Vicente
Industrial e Comercial
23/05/2012
Materiais de Construção não metálicos; tubos rígidos
não metálicos Para a construção; asfalto, pez e
betume, construções transportáveis não metálicas,
monumentos não metálicos. (Classe 19)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001875/2012/ME/MP
12
Cintinental Teves AG & CO. OHG
Alemã
Guerickestrabe 7, D-60488, Frankfurt, Germany
Industrial Comercial
17/05/2012
Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou
água; e seus componentes. (Classe 12)

FINLANDIA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001876/2012/ME/MP
33
Finlandia Vodka Wordwide LTD
Finladesa
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland

VOKE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
17/05/2012
Bebidas alcoólicas, incluindo bebidas destiladas.
(Classe 33)

Produtos/Serviços

00001877/2012/ME/MP
05,10,34
Nicoventures Limited
Inglesa
1 Water Street, London Wc2r 3 LA, United Kingdom
Industrial e Comercial
17/05/2012
abaixo listados

Preparações farmacêuticas, nomeadamente preparações para uso humano, incluindo,
mas não se limitando a adesivos transdérmicos, pastilhas e micro comprimidos.
(Classe 05) Dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos médicos para uso
humano, incluindo, mas não se limitando a sprays nasais e inaladores. (Classe 10)
Sucedâneos de tabaco, cigarros contendo substitutos de tabaco, dispositivos que
contenham nicotina, não para fins médicos; cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros, fósforos, artigos para fumadores. (Classe 34)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001878/2012/ME/MS
38,41
CBS Broadcasting Inc.
Americana

Marca nº
Classes
Requerente

51 West 52nd Street, new York, New York 10019,
United States of America

Actividade
Data do pedido

Comercial
17/05/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Serviços de comunicação incluindo transmissão de programas de entretenimento,
noticias, desporto e educacionais, por rádio ou televisão e electronicamente por
meios de fios, cabo, telégrafo ou sistema de computador.. (Classe 38) Serviços
de educação e entretenimento, incluindo entretenimento por rádio e televisão, produção de filmes e distribuição de programas televisivos. (Classe 41)
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001879/2012/ME/MS
36,37
Somague Engenharia, S.A.
Portuguesa
Rua da Tapada da Quinta de cima, Linhó, 2714-555
Sintra, Portugal
Comercial
18/05/2012
Seguros; negócios financeiros; negócios monetários;
negócios mobiliários. (Classe 36) Construção;
reparação; serviços de instalação. (Classe 37)
Obs: Reinvidicação da cor Azul (Pantone 288 C).
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NT400
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001880/2012/ME/MP
29,30
Pepsico, Inc.
Americana
700 Anderson Hill Road, Purchase, 10577 New York
United States of America

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

Industrial e Comercial
21/05/2012
abaixo listados

Carne, peixe, aves de capoeira e carne; extractos de carne; frutas e legumes
conservados, congelados, secos e cozinhados, petiscos consistindo principalmente em batatas, frutos secos, derivados de frutos secos, sementes, frutos
ou outras matérias vegetais ou combinações de ambos incluindo batatas fritas,
batatas de pacote, aperitivos de carne bovina, petiscos à base de soja; geleias,
doces, compotas; ovos, leite e derivados de leite; óleos e gorduras alimentares.
(Classe 29) Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinhas
e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, lanches consistindo
principalmente de grãos, milho, cereais, outras matérias vegetais ou suas combinações, incluindo os aperitivos de milho, tortilhas, aperitivos pita, aperitivos de arroz, bolos de arroz, biscoitos de arroz, pretzels, pipocas, molhos para aperitivos,
salsas, snack-bar, croissants, produtos, à base de pão, gelados; mel, xarope de
melaço, levedura, fermento em pó; sal mostarda, vinagre, molhos (condimentos),
especiarias; gelo. (Classe 30)

CABSTAR

Comercial
11/06/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Automóveis, vagões, camionetas, carrinhas, veículos desportivos utilitários, autocarros, caravanas, carros desportivos, carros de corridas, empilhadores, tractores de reboque (tractores) e partes estruturais e acessórios para os mesmos;
tractores; alarmes contra o roubo para veículos; rodelas adesivas de borracha
para reparar câmaras-de-ar ou pneus. (Classe 12)

INTEL XEON PHI
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

Actividade
Data do pedido

Nacionalidade
Residência

00001882/2012/ME/MP
12
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (também usa Nissan
Motor Co., LTD)
Japonesa
Nº 2 Takaracho Kanagawa-Ku
Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, Japão

Actividade
Data do pedido

Comercial
11/06/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Automóveis, vagões, camionetas, carrinhas, veículos desportivos utilitários, autocarros, caravanas, carros desportivos, carros de corridas, empilhadores, tractores
de reboque (tractores) e partes estruturais e acessórios para os mesmos; tractores; alarmes contra o roubo para veículos; rodelas adesivas de borracha para
reparar câmaras-de-ar ou pneus. (Classe 12)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001884/2012/ME/MP
28,41,43
Iberostar Hoteles Y Apartamentos, S.L.
Espanhola
General Riera, 154, 07010 Palma de Maiorca,
Espanha
Comercial
22/06/2012
abaixo listados

Brinquedos de pelúcia; bonecas; jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de
desporto não compreendidos noutras Classes. (Classe 28) Serviços recreativos
(entretenimento) e desportivos. (Classe 41) Serviços para a reserva de alojamento
para viajantes; hotéis, fornecimento de alimentos e bebidas (Classe 43).
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Nº 2 Takaracho Kanagawa-Ku Yokohama-Shi
Kanagawa-Ken, Japão

Actividade
Data do pedido

Residência

Marca nº
Classes
Requerente

00001881/2012/ME/MP
12
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (também usa Nissan
Motor Co., LTD)
Japonesa

Produtos/Serviços

00001883/2012/ME/MP
Classes: 09
Intel Corporation
Americana
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara.
California 95052-8119,EUA
Industrial e Comercial
10/05/2012
abaixo listados

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de vigilância, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, medição, sinalização, verificação
(supervisão) salava vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos para
realização, permutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo
de electricidade; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som
ou imagens, suportes de dados magnéticos, discos de gravação; máquinas
de venda automática e mecanismos para aparelhos operados por moedas;
máquinas registadora, máquinas de calcular, equipamento de processamento
de dados e computadores; aparelhos de extinção de incêndios; computadores;
hardware informático; estações de trabalho que incluam processadores unidades
de processamento centrais, periféricos informáticos, microprocessadores
programáveis de software; microcomputadores; servidores informáticos;
servidores de redes, firmware informático, nomeadamente, software de
sistemas operativos informáticos, software de sistemas operativos informáticos,
software de utilitários informáticos e outro software informático utilizado para
manter e operar os sistemas informáticos armazenados na memória apenas de
leitura de de um computador, ROM, ou em outro lado no circuito informático;
semicondutores; microprocessadores; circuitos integrados; microcomputadores;
microcontroladores; controladores RAID (conjunto redundante de discos
independentes); chipsets informáticos; placas principais (motherboards) de
computadores; placas secundárias; placas gráficas de computadores; placas
de circuitos de vídeo; hardware e software informático para a gravação,
processamento, recepção, reprodução, transmissão, modificação, compressão,
descompressão, publicação, fusão e/ou melhoria de som, vídeos, imagens,
gráficos e dados; software e programas informáticos; programas de software
informático e programas para algoritmos para a compressão de descompressão
de dados; testes de componentes informáticos e aparelhos de calibração;
software de sistemas operativos informáticos; software operativos informáticos;
sofware operativo de servidores de acesso a redes; software operativo LAN
(rede de área local); programas informáticos para gravação, processamento,
recepção, reprodução, transmissão, modificação, compressão, descompressão,
publicação, fusão e/ou melhoria de som, vídeos, imagens, gráficos e dados;
programas informáticos para aceder e procurar uma rede informática global e
redes informáticas interligadas; hardware e software informático para utilizar
em conferências de vídeo, teleconferências, troca e edição de documentos e
software para aceder e transmitir informações por cabo, rádio, micro-ondas e/
ou sistemas por satélite; peças, ferramentas e aparelhos de teste para todos os
bens supracitados; e manuais de utilizador para utilização com, e vendidos como
uma unidade com todos os bens supracitados . (Classe 9)
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001885/2012/ME/MP
34
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding
Búlgara
62 Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia Búlgara
Industrial e Comercial
10/05/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Tabaco, tabaco em bruto, manipulado ou processado;
produtos derivados do tabaco; cigarros; charutos e
cigarrilhas; filtros para cigarros; papel para cigarros;
artigos para fumadores; fósforos; isqueiros e cinzeiros
em metais não preciosos. (Classe 34)

Produtos/Serviços

VANTAGE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001887/2012/ME/MP
03
Bombril Mercosul S/A
Brasileira
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudje Ramos,
São Bernardo do Campo, 09696-000 SP, Brasil

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

produtos para branquear roupas sem cloro. (Classe 3)

BOM BRIL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001889/2012/ME/MP
21
Bombril Mercosul S/A
Brasileira
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo, 09696-000 SP, Brasil
Comercial e Industrial
10/05/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços
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Café, chá, açúcar, arroz. (Classe 30) águas minerais
e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; xaropes e
outras preparações para bebidas. (Classe 32) Bebidas
alcoólicas (com excepção das cervejas). (Classe 33)

00001888/2012/ME/MP
03
Beiersdorf AG
Alemã
Unnastrasse 48, 20253 Hamburgo, Alemanha
Comercial e Industrial
10/05/2012
Sabões, perfumaria, óleos essenciais, preparações para
os cuidados do corpo e de beleza, loções para o cabelo,
dentífricos.
(Classe 3)

FORT

Actividade
Data do pedido

Esponjas sintéticas para uso doméstico; palha de aço
para uso doméstico; esponjas para limpeza doméstica.
(Classe 21)

Caboverdiana
27/04/2012

LABELLO

Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
10/05/2012

00001886/2012/ME/MS
30,32,33
Bô Têxteis, Lda
Cabo-verdiana
Rua 2 Chã de Cricket, Mindelo, São Vicente

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001890/2012/ME/MP
05
Bombril Mercosul S/A
Brasileira
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo, 09696-000 SP, Brasil
Comercial e Industrial
10/05/2012
Fungicidas, vermicidas, herbicidas, inseticida,
desinfetantes. (Classe 5)
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LIMPOL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

SAPOLIO RADIUM

00001891/2012/ME/MP
03
Bombril Mercosul S/A
Brasileira
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudje Ramos, São Bernardo
do Campo, 09696-000 SP, Brasil
Comercial e Industrial
10/05/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Detergentes para louças. (Classe 3)

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

NO AR
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001892/2012/ME/MP
03
Bombril Mercosul S/A
Brasileira
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo, 09696-000 SP, Brasil
Comercial e Industrial
10/05/2012
Pó de limpeza; saponáceos em pó e líquido para limpeza
doméstica; produtos abrasivos para limpeza. (Classe
3)

MON BIJOU

00001893/2012/ME/MP
05
Bombril Mercosul S/A
Brasileira
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo, 09696-000 SP, Brasil
Comercial e Industrial
10/05/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Purificadores de ar; Desodorizadores de ambientes;
Ambientadores. (Classe 5)

Produtos/Serviços

00001894/2012/ME/MP
03
Bombril Mercosul S/A
Brasileira
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo, 09696-000 SP, Brasil
Comercial e Industrial
10/05/2012
Detergente em pó e líquido; amaciante de roupas.
(Classe 3)

ETIOS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001895/2012/ME/MP
12
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor
Corporation)
Japonesa
1, Toyota Cho, Toyota Shi, Aichi-Ken, Japão

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
21/06 /2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços
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Automóveis e partes estruturais de automóveis (Classe
12)

00001896/2012/ME/MP
29
Gloria, S.A., LDA., Sociedade Comercial Anónima
de Direito Peruano
Peruana
Cidade de Lima, Perú
Comercial
02/07/2012
Frutas e legumes em conserva, congelados, secos e
cozinhados; geleias, compotas, molhos de fruta; ovos,
leite e produtos lácteos; gorduras e óleos comestíveis.
(Classe 29)
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STRONG SHAKE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001897/2012/ME/MP
29
Gloria, S.A., LDA., Sociedade Comercial Anónima de
Direito Peruano
Peruana
Perú, Cidade de Lima, Perú

NUTRIBÉN
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial
02/07/2012

Produtos/Serviços
Frutas e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados; geleias, compotas,
molhos de fruta; ovos, leite e produtos lácteos; gorduras e óleos comestíveis.
(Classe 29)

00001898/2012/ME/MP
05,29,30,32
Alter Farmácia, S.A.
Espanhola
C/Mateo Inurria, 30, 28036 Madrid, Espanha
Comercial e Industrial
27/06/2012
abaixo listados

Produtos dietéticos de carácter medicinal, substâncias dietéticas para uso
medicinal, alimentos para bebés, produtos vitaminados. (Classe 05) Carne, peixe
e aves, extractos de carne, ovos, leite e lacticínios, frutos e legumes em conserva,
geleias, doces e compotas. (Classe 29) Café, chá, açúcar, farinhas e preparações
feitas de cereais, gelados. (Classe 30) Águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas, sumos de fruta. (Classe 32)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001899/2012/ME/MP
29,30
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
Mexicana
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia
Peña Blanca Santa Fe, Delegación Obregón, C.P. 01210
Distrito Federal México

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
27/06/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos
e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras
comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do
café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados
comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda;
vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo. (Classe 30)

00001900/2012/ME/MP
29,30
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
Mexicana
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia
Peña Blanca Santa Fe, Deleg. Obregón, C.P. 01210
Distrito Federal, México
Industrial e Comercial
27/06/2012
abaixo listados

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

BIMBO

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos
e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras
comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do
café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados
comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda;
vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo. (Classe 30)

CABOCLO
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001901/2012/ME/MP
29,30
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.
Mexicana
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia
Peña Blanca Santa Fe, Delegación Obregón, C.P. 01210
Distrito Federal México
Industrial e Comercial
27/06/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos
e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras
comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do
café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados
comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda;
vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo. (Classe 30)

abaixo listados

Café, café em embalagens de filtro, bebidas à base de café; café e bebidas à base
de café com leite, leite em pó, substitutos de café, cacau, chocolate, cereais, frutos,
açucar, ervas ou temperos ou a combinação destes produtos; extractos café
instantâneo, substituto de chá; infusões de chá, infusões de chá, infusões; cacau,
bebidas à base de cacau, chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado ou
em forma liquida; açucar; mistura de ervas para preparar (fazer) bebidas; misturas
contendo principalmente ervas com aditivos de frutos secos para preparar (fazer)
bebidas; decocções de ervas, mas não para uso medicinal. (Classe 30)
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00001902/2012/ME/MP
30
D.E. CAFÉS DO BRASIL LTDA.
Brasileira
Alameda Araguaia, 120-parte, Alphaville, Baueri, São
Paulo, Brasil 06.455-000 Brasil
Industrial e Comercial
26/06 /2012
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NUTRILAC

SOL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001903/2012/ME/MP
32
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.
Mexicana
Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, Bellavista, Moterrey,
Nuevo León, 64410, México

Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
30/05/2012

Produtos/Serviços

Cervejas. (Classe 32)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001904/2012/ME/MP
30
Nutrimental S.A. Industria e Comércio de Alimentos
Brasileira
Av. Rui Barbosa, 8153, S. José dos Pinhais, Paraná, BR
Industrial e Comercial
28/06/2012
Alimentos à base de farinha para uso alimentar; farinha
e preparações feitas de cereais; alimentos à base de
mingau de farinha láctea, cereais (preparações feitas
de cereais); alimentos à base cereais. (Classe 30)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

NUTRIMENTAL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001905/2012/ME/MP
30
Nutrimental S.A. Industria e Comércio de Alimentos
Brasileira
Av. Rui Barbosa, 8153, São José dos Pinhais, Paraná,
Brasil

PILÃO
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
28/06/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

0001906/2012/ME/MP
30
D.E. Cafés do Brasil, Ltda.
Brasileira
Alameda Araguaia, 120-parte, Alphaville, Baueri, São
Paulo, Brasil 06.455-000 Brasil
Industrial e Comercial
26/06 /2012
abaixo listados

Alimentos à base de farinha para uso alimentar; farinha
e preparações feitas de cereais; alimentos à base de
mingau de farinha láctea, cereais (preparações feitas
de cereais); alimentos à base cereais. (Classe 30)
Café e café em embalagens de filtro, bebidas à base de café; café e bebidas à base
de café com leite, leite em pó, substitutos de café, cacau, chocolate, cereais, frutos,
açucar, ervas ou temperos ou a combinação destes produtos; extractos café
instantâneo, substituto de chá; infusões de chá, infusões de chá, infusões; cacau,
bebidas à base de cacau, chocolate e extractos de chocolate em pó, granulado ou
em forma liquida; açucar; mistura de ervas para preparar (fazer) bebidas; misturas
contendo principalmente ervas com aditivos de frutos secos para preparar (fazer)
bebidas; decocções de ervas, mas não para uso medicinal. (Classe 30)

CAFÉ DO PONTO
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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0001907/2012/ME/MP
30
D.E. Cafés do Brasil, Ltda.

Marca nº
Classes
Requerente

Brasileira
Alameda Araguaia, 120-parte, Alphaville, Baueri, São
Paulo, Brasil 06.455-000 Brasil
Industrial e Comercial
26/06 /2012

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Café e café em embalagens de filtro, bebidas à base de
café; café e bebidas à base de café com leite, leite em
pó, substitutos de café, cacau, chocolate, cereais, frutos,
açucar, ervas ou temperos ou a combinação destes
produtos; extractos café instantâneo, substituto de chá;
infusões de chá, infusões de chá, infusões; cacau, bebidas
à base de cacau, chocolate e extractos de chocolate em
pó, granulado ou em forma liquida; açucar; mistura de
ervas para preparar (fazer) bebidas; misturas contendo
principalmente ervas com aditivos de frutos secos para
preparar (fazer) bebidas; decocções de ervas, mas não
para uso medicinal. (Classe 30)

Produtos/Serviços

00001908/2013/ME/MP
30
THE HERSHEY COMPANY
Americana
100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 17033,
The United States of America
Industrial e Comercial
07/02/2013
Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café
artificial; farinha e produtos à base de cereais,
pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço,
fermento, fermento em pó; sal, mostarda, vinagre,
molhos (condimentos); especiarias; gelo (Classe 30).
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Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001910/2012/ME/MP
32
China Resouces Snow Brewery (Liao Ning)
Company Limited
Chinesa
No. 159 Xuelian Street, Sujiatun District, Shenyang
110101, Liaoning, China
Industrial e Comercial
11/07/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001912/2012/ME/MS
39
New Livingston S.p.A.

Marca nº
Classes
Requerente

Italiana
Via Giovanni XXIII 206, 21010 Cardano Al Campo (VA),
Italia

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
11/07 /2012
Transporte; embalagem e armazenamento de produtos;
organização de viagem, nomeadamente serviços de
organização de transporte por via aérea. (Classe 39)

abaixo listados

000001913/2012/ME/MP&S
09, 35, 44
Multibrands SAS
Francesa
17 Avenue George V, 75008 Paris, França
Comercial e Industrial
12/07/2012
abaixo listados

Óculos, armações para óculos, óculos para ver e óculos de sol, máscaras para
desporto com excepção de máscaras de esgrima, lentes para óculos e lentes ópticas,
lentes para óculos de sol, lentes de correcção, lentes de contacto, lentes, estojos
para óculos, estojos para lentes de contacto, cordões, correntes e atilhos para
prender os óculos, binóculos, lupas. (09) Serviços prestados e providenciados no
âmbito do comércio a retalho de produtos ópticos, nomeadamente de óculos, lentes
de correcção, óculos de sol e acessórios respectivos; organização de exposições de
produtos ópticos com fins comerciais. (Classe 35) Serviços de oculista; consultas
de beleza/estética relativamente a produtos ópticos nomeadamente testes e
ajustamento de armações. (Classe 44).
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Industrial e Comercial
11/07 /2012

Elevadores, escadas rolantes, tapetes rolantes, bem como componentes, peças e
acessórios para todos os produtos atrás citados. (Classe 07) Sistemas eléctricos
e electrónicos de medição, sinalização e controlo e suas peças e acessórios para
uso em elevadores e escadas rolantes e tapetes rolantes; painéis de controlo
eléctricos; aparelho de monitoramento a remoto, parelho de controlo a remoto,
instalações de monitoramento e alarme; painéis operativos de elevação de
carros; painéis electrónicos indicadores de piso para elevadores; aparelhos e
instalações para controlo de acesso; publicações electrónicas, nomeadamente
jornais carregáveis online, manuais, boletins informativos, brochuras e
produtos informativos. (Classe 09) Instalação, manutenção e reparação de
elevadores, escadas rolantes e tapetes rolantes bem como componentes, peças
associadas aos mesmos; instalação, manutenção, reparação e construção
exigida para modernizar elevadores, escadas rolantes e tapetes rolantes bem
como componentes, peças associadas aos mesmos; instalação, manutenção e
reparação de portas, portões e cancelas, sistemas de controlo e aparelhos de

Cerveja. (Classe 32)

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

00001911/2012/ME/MP&S
07,09,37
Inventio AG
Suíça
Postfach, 6052, Hergiswil, Switzerland

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

000001914/2012/ME/MP
09
Red Bull GmbH
Áustríaca
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Áustria
Comercial e Industrial
12/07/2012
abaixo listados

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de
socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação; regulação ou o controlo da corrente eléctrica;
aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; walkie-talkies, telemóveis e peças respectivas, peças sobresselentes e equipamento,
nomeadamente suportes e receptáculos (estojos) e acessórios, nomeadamente cabos, fichas, adaptadores, baterias, acumuladores, carregadores para telemóveis,
cartões de módulo de identidade de assinante igualmente para uso com telemóveis, placas frontais para telemóveis; toques (descarregáveis), aplicação (app para
telemóveis), sons, música, imagens e vídeos descarregáveis, jogos interactivos para jogar no computador, aparelhos e máquinas para fotocopiar, suportes de registo
magnético, incluindo fitas de vídeo, discos para gravação, aparelhos estereofónicos pessoais, distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento,
caixas automáticas, máquinas de venda de títulos de transporte, máquinas (cabinas) automáticas para tirar fotografias, caixas registadoras, máquinas de calcular,
equipamento para o tratamento da informação e computadores, todo o tipo de suportes de dados, reconhecíveis por máquinas, providos de programas; publicações
electrónicas (descarregáveis), programas de computador e software, programas para jogos de computador, tapetes para rato de computador, aparelhos de navegação
para veículos, vestuário de protecção, incluindo óculos de protecção, máscaras de protecção, capacetes de protecção, em especial para fins desportivos; escudos de
protecção, incluindo escudos de protecção para os ouvidos, o corpo e o rosto; óculos, armações de óculos, estojos e suportes para óculos, óculos de sol, óculos de protecção
para desporto, auscultadores; aparelhos respiratórios para mergulhadores, braçadeiras e cintos salva-vidas, recipientes especiais (estojos, receptáculos, caixas)
adaptados aos aparelhos e instrumentos compreendidos nesta Classes, bóias luminosas, de marcação, de salvação e de sinalização; mangas de vento, pilhas, baterias
e acumuladores eléctricos; ímanes, sinais luminosos, painéis de sinalização; distribuidores de gasolina combustíveis e carburantes para estações de serviço, extintores,
pulseiras de identificação electrónicas (magnéticas), condutas acústicas, acopladores acústicos, alarme acústicos, antenas, agendas (amplificadores electrónicos), tubos
amplificadores ou lâmpadas de amplificadores, tubos (válvulas) amplificadores, atendedores de chamadas, antenas, caixas de altifalantes, cabos, cartões magnéticos,
unidade centrais de tratamento (processadores), chips (circuitos integrados), programas operativos de computador (gravados), periféricos de computadores, programas
de computador (gravados), programas de computador, software descarregável, software de computador (gravado), suportes de registo, equipamentos de processamento
de dados, painéis de aviso electrónicos, kits mãos livres para telefones, aparelhos de alta frequência, cartões com circuitos integrados (cartões inteligentes), circuitos
integrados, aparelhos de intercomunicação, caixas de ligação (electricidade), mangas de junção para cabos eléctricos, computadores portáteis, altifalantes, suportes de
dados magnéticos, postes de telefonia sem fios, microprocessadores, aparelhos de processamento de dados, instrumentos para a navegação, computadores portáteis,
reprodutores, aparelhos para chamada de pessoas por rádio, postes radiotelefónicos, telémetros, receptores, aparelhos de navegação por satélite, suportes de dados,
discos acústicos, filmes para o registo de sons, chumbos de sondas, linhas de sondas, aparelhos telefónicos, receptores telefónicos, transmissores telefónicos, fios
telefónicos, aparelhos de televisão, transmissores (telecomunicação), emissores (telecomunicações), cartuchos (cassetes removíveis) para jogos de vídeo, videotelefones,
fios de conexão (electricidade), hastes para antenas sem fios, fios, fios eléctricos (fios telefónicos); ratos para computadores, suportes e aparelhos para fotografias;
aparelhos de controlo remoto, painéis de sinalização luminosos ou mecânicos, ecrãs de vídeo, estereoscópios, aparelhos estereoscópicos. (Classe 09)

CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001915/2012/ME/MP&S
06, 09, 35
APC – Alcides de Sá Pinto Castro, Lda
Portuguesa
Rua 3, Zona Industrial de Rio Meão, Apartado 485,
4520-475, Rio Meão, Portugal

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001916/2012/ME/MP&S
09,16,35,36,38
Caixa Geral de Depósitos S.A.
Portuguesa
Avenida João XXI, 63,1000-300 Lisboa

Actividade
Data do pedido

Comercial
13/07/2012

Actividade
Data do pedido

Comercial
13/07/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Produtos/Serviços

Abaixo listados

Metais comuns e suas ligas, materiais de construção metálicos, puxadores,
dobradiças, cremonas, fechos, fechaduras não eléctricas, batentes, travões de
portas, maçanetas, trinquetas, ferragens, toalheiros, quinquilharia, sinaléticas,
todos estes produtos em metal não incluídos noutras Classes e fechaduras
eléctricas e fechaduras electrónicas. (Classe 06) Fechaduras eléctricas e
fechaduras electrónicas. (Classe 09) Serviços de compra e venda de metais
comuns e suas ligas, materiais de construção metálicos, puxadores, dobradiças,
cremonas, fechos, fechaduras não eléctricas, batentes, travões de portas,
maçanetas, trinquetas, ferragens, toalheiros, quinquilharia, sinalética, todos
estes produtos em metal não incluídos noutras Classes e fechaduras electricas e
fechaduras electrónicas. (Classe 35).
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Cartões de crédito, de débito e de pré-pagamento magnéticos, cartões magnéticos
codificados, cartões magnéticos para operações bancárias; cartões ATM
(magnéticos). (Classe 09) Impressos, produtos de impressão, compreendendo
publicações, periódicas, guias de utilização; material de instrução e ensino (com
excepção dos aparelhos), suportes publicitários impressos; calendários e agendas,
cartões de crédito, de débito e de pré-pagamento (não-magnéticos). (Classe 16)
Gestão de negócios comerciais, administração comercial, assistência na direcção
de negócios, informação de negócios comerciais, publicidade. (Classe 35) Negócios
financeiros, monetários, imobiliários e bancários, incluindo os serviços bancários
internacionais e os prestados através da internet ou outro meio de telecomunicação;
serviços de troca de divisas, serviços de emissão de cheques bancários, serviços
de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito e bancários; transferências
de fundos; serviços de crédito, de financiamento e empréstimos, corretagem;
serviços de assistência financeira. (Classe36) Serviços de comunicação através de
qualquer meio sensorial; serviços de telecomunicações; serviços relacionados com
comunicações por terminais de computador; serviços de comunicações por redes
de fibras ópticas, serviços de comunicações eletrónicas através de redes mundiais
de informática, incluindo a world wide web, de textos, gráficos, base de dados e
programas de computador. (Classe 38).
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PRÍNCIPE VIEIRA
DE CASTRO
Marca nº

Logotipo nº
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Requerente
Nacionalidade
Residência

00001917/2012/MN/MP
Instituto de Seguranças Alimentar, Lda
Cabo-verdiana
Av. OUA, nº4, 1º andar – Ada. S. António - Praia
Industrial
17/07/2012

Actividade
Data do pedido

000001919/2012/ME/MP
30
Vieira de Castro – Produtos Alimentares, S.A.
Portuguesa
Rua do Paço, 514, Gavião, 4764-963 Vila Nova de
Famalicão, Portugal
Comercial e Industrial
08/08/2012

Produtos/Serviços

Bolachas, biscoitos, tostas, massas alimentícias,
rebuçados incluindo «drops», amêndoas drageadas
(confeitarias), bombons, chocolates, artigos de
confeitaria, farinha panificável, farinha para pastelaria
e glúten (alimento), artigos de pastelarias, amêndoas
cobertas e torradas, bolos secos (pastelarias),
caramelos e pastilhas (confeitarias); massa para bolos,
doçarias. (Classe 30)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001921/2012/ME/MP
01,06,07,08,09,13,17,19,20,25,37
Hilti Aktiengesellschaft
Liechtenstein
Feldkircherstrasse 100, Fl-9494 Schaan, Liechtenstein

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001920/2012/ME/MS
43
New Livingston S.p.A
Italiana
Via Giovanni XXIII 206, 21010 Cardano Al Campo (VA)
Italia
Industrial e Comercial
18/07 /2012
Transporte; embalagem e armazenamento de produtos;
organização de viagem, nomeadamente serviços de
organização de transporte por via aérea. (Classe 43)

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

SINIAT
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Preparações para branquear e outras substâncias
para a lavagem; preparações para limpar, polir,
desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos
essenciais, cosméticos, loções para os cabelos;
dentífricos.

SUNDEK

000001922/2012/ME/MP&S
01, 06, 17,19,37
Etex Group S.A.
Belga
Avenue de Tervuren 361, Bruxelas 1150, Bélgica
Comercial e Industrial
24/07/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

000001923/2012/ME/MP
25
Sundes, LLC
Belga
3950 Executive Park Blvd., SE, Southport, North
Carolina 28461, EUA
Comercial e Industrial
24/07/2012

abaixo listados
Produtos/Serviços

Produtos químicos destinados à industria e às ciências, resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto, adubos para as terras, composições
extintoras, preparações para a têmpera e a soldadura dos metais, matérias
tanantes, adesivos (matérias colantes) destinados à industria. (Classe 01) Metais
comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos, construções metálicas
transportáveis; materiais metálicos para as via-férreas, cabos e tubos metálicos,
produtos metálicos não incluídos noutras Classes, minerais. (Classe 06) Borracha, guta-percha, goma, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras
Classes, produtos em matérias plásticas semi-trabalhadas, matérias para cafetar,
vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos. (Classe 17) Materiais de construção
não metálicos, tubos rígidos não metálicos para a construção, asfalto, pez e betume, construções transportáveis não metálicas, monumentos não metálicos, cimento, cal, argamassa, betão, agregados, gesso, placas de gesso, gesso para a
construção. (Classe 19) Serviços de construção, supervisão (fiscalização) de
obras de construção, informação relacionada com a construção sustentável e com
os métodos de construção, informação no domínio dos materiais de construção.
(Classe 37)

boletim da propriedade intelectual
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Industrial e Comercial
26/07/2012

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

LIVINGSTON

Vestuário, nomeadamente fatos de banho, calções de
banho para homem, sweatshirts, camisolas tricotadas,
t-shirts, tops, blusões, casacos, vestidos, camisas de
cerimónia, “Capris” [calças de corte ou calças curtas] e
calções; calçado, chapelaria. (Classe 25)
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BOOKING.COM
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001924/2012/MN/MS
36
Garantia, Companhia de Seguros de Cabo Verde S.A.
Cabo-verdiana
Chã de Areia, C.P. 138 Praia, Cabo Verde
Comercial
24/07/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

publicitar os serviços e produtos de seguros e de
resseguro, bem como a respectiva comercialização no
território nacional (Classe 36).

Produtos/Serviços

00001925/2012/ME/MS
43
Booking.Com B.V.
Holandesa
Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The
Netherlands
Industrial e Comercial
01/08 /2012
abaixo listados

Serviços de reserva de hotéis e serviços online de reserva de hotéis; serviço de
reserva de alojamento para férias e serviços de reserva em resorts, nomeadamente,
fornecimento de serviços de reserva de quartos de hotel e serviços de reserva
de quartos de hotel em resorts e fornecimento de serviços de reserva online de
hotéis e quartos de hotéis em resorts; fornecimento de informação relacionada
com reservas de quartos de hotel e reserva de quartos de hotéis em resorts;
fornecimento de informação online na área da reserva de quartos de hotéis e
quartos de hotéis em resorts; avaliação do alojamento dos hotéis de maneira a
fornecer comentários a hotéis e comentários online a hotéis; serviços de consulta
e serviços de consulta online na área dos serviços de reservas de hotéis online de
reservas de hotéis, fornecendo serviços de reserva de quarto de hotel e serviços de
reserva de hotel em resorts e fornecimento de serviços online de reserva de quartos
de hotel e quartos de hotel em resorts, fornecimento de informação e fornecimento
de informação e fornecimento de informação online relacionada com reservas de
quartos de hotel e reservas de quartos de hotel em resort, e fornecimento de
comentários de hotéis e comentários online sobre hotéis. (Classe 43)

LASSA MAXIWAYS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001927/2012/ME/MP
12
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik San.Ve Tic.A.S.
Turca
Sabanci Center Kule 2 k: 7-8-9

Marca nº
Classes
Requerente

Nacionalidade
Residência

Industrial e Comercial
25/07 /2012
Pneus. interiores para veículos, pneus sem câmara.
(Classe 12)

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001928/2012/MN/MS
44
Garantia, Companhia de Seguros de Cabo Verde
S.A.; Grupo Figueiredo, SGPS S.A.; IBG, Gestão &
Consultoria, Lda
Cabo-verdiana
Cidade da Praia, Cabo Verde
Comercial
25/07/2012
Prestação de Serviços de Saúde e Assitência
Hospitalar; publicitar os serviços e produtos de
cuidados médicos, hospitalares e de saúde, bem como
a respectiva comercialização no território nacional
(Classe 44).

SACA LA BESTIA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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0001929/2012/ME/MP
32
Osotspa Co., ltd
Thailand
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi,
Bangkok 10240,
Industrial e Comercial
26/07/2012
Refrigerantes, bebidas de frutas, bebidas para o
desporto e bebidas isotónicas, bebidas energéticas e
sumos de frutas; xaropes, pós e outras preparações
para refrigerantes, bebidas de frutas, bebidas para o
desporto e bebidas isotónicas, bebidas energéticas e
sumos de frutas. (Classe 32)
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PLACARD

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001930/2012/ME/MP&S
28,36,41
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa
Portuguesa
Rua das Taipas, nº 1, 1250-264 Lisboa, Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
08/08/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Jogos. (Classe 28) Assuntos financeiros e monetários relacionados com apostas desportivas e jogos a dinheiro, administração financeira, angariação de fundos
de caridade mediante eventos de entretenimento, angariação de fundos e donativos de caridade para terceiros, patrocínio financeiro de eventos culturais. (Classe
36) Divertimento, actividades culturais e de entretenimento, disponibilização de entretenimento on-line na área dos torneios, ligas desportivas virtuais e jogos,
disponibilização de informação on-line sobre educação, formação, entretenimento, actvidades desportivas e culturais, organização de concursos e jogos electrónicos
através da internet, organização de lotarias, serviços de divertimento por internet; produção, organização e apresentação de espetáculos televisivos; montagem e
adaptação de programas de televisão; serviços de produção de espectáculos televisivos; montagem e adaptação de programas de televisão; serviços de produção de
espetáculos desportivos, de música e de entretenimento; edições e publicações (electrónicos e não electrónicas) de periódicos e não periódicos. (Classe 41)

NUESTRA TELE

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001932/2008/ME/MP&S
38, 41
RCN Television S.A.
Colombiana
Avenida de las Américas No 65-82, Bogotá, Colômbia

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial
03/07/2008
Telecomunicações (Classe 38) Educação, Formação,
Divertimento, Actividades Desportivas e Culturais.
(Classe 41)

MUTV

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001933/2012/ME/MP&S
38,41
Manchester United Limited
Inglesa
Sir Matt Busby Way, Old Trafford, manchester M16
ORA, United Kingdom
Industrial e Comercial
09/08 /2012
abaixo listados

Telecomunicações; radiofusão; difusão e transmissão de programas de televisão e de rádio: difusão de conteúdos áudio e de vídeo; transmissão e difusão de dados; serviços
de difusão por cabo, satélite e por via terrestre; difusão através da internet e outros computadores e redes de comunicação; difusão, transmissão, recepção, e outros
meios de divulgação de textos, mensagens, informação, dados, sons e imagens; serviços de comunicação por satélite, televisão e/ou rádio; comunicações electrónicas
através da internet e outros computadores e redes de comunicação; locação, aluguer e arrendamento de aparelhos e equipamento de radiofusão e comunicação; serviços
de agências noticiosas; fornecimento de serviços de fóruns de discussão e salas de “chat”; serviços de informação, aconselhamento e consultoria relativamente a todos
os serviços acimas indicados. (Classe 38) Educação; formação; entretenimento, actividades desportivas e culturais; serviços de educação entretenimento de televisão e
rádio; programação de televisão e rádio; serviços de entretenimento e educação prestados pela televisão e radiofusão; serviços de entretenimento e educação oferecidos
através da internet e outras redes de computador e comunicações; rádio, televisão e produção cinematográfica e de distribuição; produção, apresentação e distribuição de
programas de televisão, programas de rádio, filmes, gravação de áudio, gravação de vídeo, DVDs, CDs, CD-Roms, vídeo e cassetes áudio; produção de eventos desportivos
para a televisão e rádio; serviços de entretenimento relacionados com o desporto; fornecimento de informações relativas ao desporto; fornecimento de não-transferíveis
publicações electrónicas on-line; serviços de jogo; lotarias; preparação, organização e realização de jogos e concursos; preparação, organização e realização cerimónias de
entrega de prémios; serviços de bilheteira; serviços de informação, aconselhamento e consultoria relacionados com todos os serviços supra mencionados. ( Classes 41)
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001935/2012/ME/MP
12
SEAT, S.A.
Espanhola
Autovía A-2, Km. 585 08760 Martorell, Espanha
Industrial e Comercial
31/08/2012
Veículos, automóveis, viaturas, e suas partes e
acessórios incluídos nesta Classes. (Classe 12)

ZARA HOME

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001936/2012/ME/MP
20, 21, 22
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)
Espanhola
Avda. de la Diputación, Edifício Inditex E-15142
Arteio (La Corunã), Espanha
Comercial
30/08/2012
Abaixo listados

Produtos: móveis, espelhos, molduras; produtos não compreendidos noutras Classes em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola,
espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas; leques, almofadas; argolas para cortinas; uchas não metálicas; armários; estantes de couro; bancos (moveis);
bandejas; bastidores para bordar; baús (móveis); biombos (móveis); apoio de cabeça (móveis); caixas em madeira ou em matérias plásticas; caixas para brinquedos; camas; carros (mobiliário);
garrafeiras; armações para escovas; cestos não metálicos; coxins; colchões; cómodas; estores de bambu; berços; divãs; prateleiras; expositores; ficheiros (móveis); capas para vestuário
(armazenamento e guarda-roupa); acessórios de cama e mobília, de portas e janelas não metálicas; camas de rede (cadeiras de repouso); jardineiras (móveis); manequins; mesas; objectos
decorativos que produzem som quando movidos pelo vento; móveis (objectos de decoração); obras de arte em madeira, em cera, em gesso ou em matérias plásticas; palhinhas para bebidas;
bengaleiros; parques (portáteis) para crianças; cabides para vestuário e porta chapéus; cabides (móveis); secretarias, porta-revistas, sacos de dormir para campismo; cadeiras, cadeiras de
braços; sofás; chaveiros, banquinhos para os pés; aranhas para crianças; rolhas para garrafas; cadeiras de espaldar alto para bebes; guarda-jóias não em metais preciosos; teares para
bordar; braçadeiras que não sejam em matérias têxteis; almofadas; almofadas e colchões de ar que não sejam para uso medicinal; varões de passadeiras de escadas; âmbar amarelo; chifres
de animais; almofadas para animais de companhia; casotas para animais de casa; caminhas para animais de casa; animais empalhados; garras e cascos de animais; camas de madeira, bambu;
cestos; bancos para tornos metálicos (não metálicos); bancadas de trabalho; prateleiras de bibliotecas; dobradiças não metálicas; bobinas em madeira para enrolar fio, seda, cordão ou
similares; invólucros para garrafas de madeira; bufetes (móveis); bustos em madeira; cera; gesso ou em matérias plásticas; bustos para alfaiates; caixas de correio (não em metais nem em
alvenaria); cavaletes (mobiliário); caixas; artigos de cama (em excepção de roupa de cama); camas hidrostáticas que não sejam para uso médico; rodízios para camas não metálicas; colchões
para camas; canapés (divãs); cana (matéria para entrançar); plataformas de carregamento não metálicas; números de casas não luminosos (não metálicos); estantes; figuras de cera;
cestaria; cestos para pão; cestos (cestas); guarda-fogo doméstico; fechos de garrafas (não metálicos); fechos de recipientes não metálicos; armações de veados; prateleiras para
classificadores (móveis); cofres não metálicos; concha; conchas de ostras; contentores não metálicos; coral; caroço; rolhas de cortiça; cordões em couro; estores de contas para decoração;
camarões para cortinas; calhas para cortinados; rodízios para cortinados; varões para cortinados; tinas de decantação; cabos de facas não metálicos; decorações de matérias plásticas para
alimentos; depósitos que não sejam nem de metal nem de alvenaria); mesas de desenho; distribuidores fixos de guardanapos (não metálicos); trabalhos de marcenaria; recipientes de
embalagem em matérias plásticas; cabos de vassouras (não metálicos) mobiliário escolar; espuma do mar; estacas de tendas não metálicas; postes de afiar (para gatos); estribos não
metálicos; armários para farmácia; estatuetas de madeira, de cera, de gesso ou de matérias plásticas; painéis de afixação; pedestais para vasos de flores; revestimentos amovíveis para pias
de despejo; guarda-comidas não metálicos; armações para espingardas (armeiros); ganchos de cabides (não metálicos); cabos de ferramentas (não metálicas); placas de identificação não
metálicas; enxergões; junco; sinalizadores em madeira ou em matérias plásticas; ripas (molduras) (para emoldurar); forros de madeira para móveis; paletes de manutenção (não metálicas);
quadros (para emoldurar); molduras para quadros (para emoldurar); marfim em bruto ou semi-trabalhado; matrículas não metálicas; mesas com rodas para computadores; mesas de
massagem e de toilette; mesas metálicas, mesas de apoio; balcões (mesas); acabamentos em matérias plásticas para móveis; móveis metálicos e de escritório; portas de móveis; rodízios
para móveis não metálicos; tábua estante, prateleira, de móveis; nácar (madre pérola) em bruto ou semi-trabalhada; objectos de publicidade insufláveis; palha entrançada (com excepção de
esteiras); gaiolas; alavancas de transporte; cadeiras de braços para cabeleireiros; varas não metálicas; expositores para jornais; pernos não metálicos; estores de lamelas de interior; estores
de interior para janelas (mobiliário); estores de madeira (mobiliário); loquetes não metálicos; roldanas de matérias plásticas para persianas; rebites não metálicos; estacas; secretárias;
suporte de livros; aperta-cabos de matérias plásticas; prateleiras para armazenamento e organização; estantes para máquinas de escrever; tampões (cavilhas) não metálicos; pernos não
metálicos; travesseiros; porcas não metálicas; vitrinas (móveis). (Classe 20) utensílios e recipientes para uso doméstico e para cozinha (não em metais preciosos nem em plaquet); pentes
e esponjas; escovas (excepto pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; limalha de ferro (palha-de-aço); vidro em bruto ou semi-trabalhado (com excepção do vidro de
construção); vidraria, porcelana e faiança não compreendidas noutras Classes; abridores de garrafas ; galheteiros, não em metais preciosos; agitadores de cocktail, que não sejam em metal
precioso; apagadores de velas, não em metal precioso; dispositivos para a remoção da maquilhagem não eléctricos; açucareiros, sem serem em metais precisos; pratos, sem serem em
metais preciosos; banheiras de bebé (portáteis); panos para a lavagem do chão; bules de vidro; bules de chá; bomboneiras, sem serem em metais preciosos; garrafas; pincéis de barba;
cerâmica; cafeteiras, não eléctricas; caixas de chá, sem serem em metais preciosos; aquecedores para biberões, não eléctricos; calçadeiras para sapatos; candelabros, sem serem em metais
preciosos; pipetas (provadores de vinho); mata moscas; centros de mesa, sem serem em metais preciosos; escovas de dentes eléctricas; escovas de dentes; escovas para o calçado; cestas
para uso doméstico, sem serem em metais preciosos; filtros, sem serem em metais preciosos; esticadores de calças; baldes de gelo; tábuas de engomar; dispositivos para manter as gravatas
direitas; puxadores de portas (de porcelana); estojos de pentes; coberturas de tábuas de engomar; luvas de jardinagem; luvas para uso doméstico; luvas para polir; fio dental; formas de
sapatos (alargadeiras); mealheiros não metálicos; saboneteiras; jarros; gaiolas para pássaros; manteigueiras; estojos de toilette; obras de arte em porcelana, barro ou em vidro; paliteiros
sem serem em metais preciosos; batedores de tapetes; caixas de pão; esfregões (panos) para limpeza; pimenteiros; molas de roupa; estendais para secar a roupa; pratos de mesa, sem serem
em metais preciosos; espanadores de penas; caixas de pó de arroz, sem serem em metais preciosos; suportes de pincéis de barba; suportes para esponjas; suportes para papel higiénico,
prensas de calças; espremedores de frutas não eléctricos e para uso doméstico; vaporizadores e pulverizadores de perfume; raladores (utensílios domésticos); recipientes caloríficos para
alimentos e bebidas; bandejas para recolher migalhas; suportes para garrafas que não sejam de papel nem de roupa de mesa; bases para pratos (utensílios de mesa); descalçadeiras; saleiros,
sem serem em metais preciosos; secadores ou escorredores; serviços de café e de chá, sem serem em metais preciosos; argolas para guardanapos, sem serem em metais preciosos; tábuas
de lavar; tábuas para o pão; tábuas para a cozinha; copos, sem serem em metais preciosos; esticadores de camisas; formas para calçado; bules de chá, sem serem em metais preciosos;
vasos de flores; utensílios de toilette; baixelas, sem serem em metais preciosos; copos, sem serem em metias preciosos; galheteiros, sem serem em metais preciosos; abotoadeiras; lã de aço
para limpeza; aparelhos destinados à projecção de aerossóis para uso não medicinal; sifões para águas gasosas; garrafas isolantes; ralos de regadores; desperdícios de algodão para limpeza;
almofarizes (utensílios de cozinha); ampolas de vidro (recipientes); anilhas para as aves; caixas para asseio dos animais; gaiolas para animais de companhia; pentes para animais; cerdas de
animais (escovas e pincéis); peles de gamo para limpeza; tinas; baldes; tampas de travessas; banheiras para aves; gamelas; louça de cozinha; batedoras não eléctricas; recipientes para beber;
bidões; bocais; bolsas isotérmicas; garrafões empalhados; balões em vidro (recipientes); agulhetas para mangueiras de rega; franjas para polvilhar; garrafas refrigerantes; botões de punho
em porcelana; bustos de porcelana, de barro ou de vidro; escovas para o cabelo; caçarolas; potes; tampas de potes; caixas de vidro; moinhos de café manuais; caixas de metal para distribuição
de guardanapos de papel; caixas para biscoitos e refeições ligeiras; caldeirões; redomas para manteiga e queijo; arandelas, não em metais preciosos; máquinas rotativas (utensílios de
cozinha); conchas de sopa para a cozinha; tachos de barro; escovas para a lavagem da louça; escovas eléctricas (com excepção de partes de máquinas); armadilhas para ratos; artigos
cerâmicos domésticos; canecas para a cerveja; cestas para piquenique (loiça); fechos para tampas de marmitas; utensílios de cozedura não eléctricos; formas de cozinha; boiões para cola;
selhas para a barrela; passadores que não sejam de metais preciosos; comedores para animais; taças de fruta; saca-rolhas; corta-massas; utensílios cosméticos; passadores (utensílios
domésticos); fios de vidro que não sejam para uso têxtil; vidro para veículos; vidro pintado; copos de papel ou de matérias plásticas; copos para dados que não sejam de metais preciosos;
caixotes de lixo; cachepots que não sejam de papel; colheres para misturar (utensílios de cozinha); descanso dos talheres para a mesa; bacias; garrafões; aspiradores de pó não eléctricos;
aparelhos de desodorização para uso pessoal; doseadores de sabão; dispositivos para duches bucais; funis; enceradoras para soalhos, não eléctricas; enceradoras para calçado não
eléctricas; saladeiras que não sejam em metais preciosos; vassouras; vassouras com franjas; vassouras mecânicas; escovilhões para limpar os recipientes; vidro esmaltado; espátulas
(utensílios de cozinha); serviços para especiarias; esponjas abrasivas para a pele; esponjas de toilette; esponjas para uso doméstico; estátuas e estatuetas de porcelana de barro ou de vidro;
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esfregões metálicos para limpar; filtros de café não eléctricos; filtros para uso doméstico; suportes para flores (arranjos florais); frascos que não sejam metais preciosos; fritadeiras não
eléctricas; frigideiras para fritar; esfregões (escovas); bacias de mesa (recipientes); fumívoros para uso doméstico; garrafas; baldes para gelados; formas para gelados; oveiros que não sejam
em metais preciosos; saboneteiras; pratos para legumes; sinalizadores de porcelana ou em vidro; serviços para licores; bandejas (tabuleiros para servir) que não sejam em metais preciosos;
limpa móveis; mangas de pasteleiro; marmitas; misturadores manuais; formas (utensílios de cozinha); mosaicos em vidro que não sejam para a construção; geleiras portáteis não eléctricas;
panelas de pressão não eléctricas; bacios; tigelas; pás (acessórios de mesa); palitos; candelabros não em metais preciosos; rolos para pastelaria; defumadores (perfumadores); bicos de
despejo; suportes de tábuas de engomar; suportes para plantas (arranjos florais); pires que não sejam em metais preciosos; porcelanas; almofaças; ratoeiras para ratos; artigos para
refrigeração de alimentos contendo fluidos de transformação do calor para uso doméstico; regadores; instrumentos de rega; saca bocados (utensílios de cozinha); baixelas que não sejam de
metais preciosos; terrinas que não sejam em metais preciosos; sorveteiras; peneiras (utensílios de uso doméstico); esfregões abrasivos para a cozinha; rolhas de vidro; baldes em lona;
esticadores de vestuário; terraços de interior (viveiros); porta-guardanapos que não sejam de metal precioso; escovas de toilette; trituradoras domésticas não eléctricas; urnas que não sejam
em metais preciosos; batedores (utensílios de cozinha); pó de vidro para a decoração; vidros (matérias-primas); aquários de interior. (Classe 21) tecidos e produtos têxteis não compreendidos
noutras Classes; roupa de cama e de mesa; roupa de banho (com excepção de vestuário); toalhetes para desmaquilhar em matérias têxteis; etiquetas em tecido; forros (tecidos); luvas de
toucador; tapeçarias murais em materiais têxteis; lenços de bolso em materiais têxteis; cortinados em matérias têxteis ou em matérias plásticas; roupa de casa; toalhas de matérias têxteis;
mantas de viagem; cortinas para as janelas; braçadeiras para cortinas em matérias têxteis; bandeiras e bandeirolas (que não sejam de papel); edredons (cobertas de penas); capas de
protecção para móveis; capas para almofadas; mosquiteiros; limpa-cristais; tapetes de bilhar; tecidos com motivos desenhados para bordados; telas de mobiliário; toalhas de toilette em
matérias têxteis; sacos para dormir (invólucros cosidos que substituem os lençóis); caminhos de mesa; colchas; capas de colchões; tecidos encerados (tolhas de mesa) (tecidos encerados
para serem usados como toalhas de mesa); toalhas (que não sejam de papel);lençóis; resguardo de mesa (toalha de mesa), guardanapos de mesa (em matérias têxteis); tecidos que se aderem
por meio do calor; tecidos que imitam a pele dos animais; brocados, musselines (tecido de cânhamo); tecidos de pano para calçado; tecidos para calçado; centros de mesa; lã ou tecido de
carneiro (tecidos), veludos, feltro, tecidos de algodão; colchas de cama; tules, crepes (tecido), crepón; damasco (tecido); tecidos para as lojas de fanqueiros; tecidos elásticos; flanela (tecidos);
telas para queijo; gases (tecido); tecidos com goma que não sejam para papelaria; serapilheira (tecido); malha (tecido); tecidos e telas de lã; tecidos de linho; tecidos com desenho (lavrado);
panos marabú (tela); tecido para colchões, tecidos para móveis, capas para almofadas, tecidos de rami; tecidos de viscose (seda artificial); tecidos de seda; tecidos esparto; tafetá (tecidos);
ponto (tecidos); zéfir (tecido); tecidos de fibra de vidro para uso têxtil; panos para impressão de materiais têxteis; tecidos de felpa, toalhas individuais de matéria têxtil; mantas de cama; capas
para tampas de retretes; cortinas para o duche em material têxtil ou plástico. (Classe 22)

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001937/2012/ME/MP
18, 25 e 35
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)
Espanhola
Avda. de la Diputación, Edifício Inditex E-15142
Arteio (La Corunã), Espanha
Comercial
30/08/2012
Abaixo listados

Produtos/Serviços: Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras classes; peles de animais; malas de viagem e malas de mão; chapéus-de-chuva, chapéusde-sol e bengalas; chicotes, e selaria; sacos para alpinistas e campistas e sacos para a praia; armações para sacos de mão, varetas para chapéus-de-chuva ou chapéus-de-sol; bastões
(bordões) de alpinistas; sacos de desporto; sacos de rede para compras; sacos de viagem; sacos de couro para embalagem; sacos de mão; necessaires de viagem e estojos para chaves
(marroquinaria); maletas para documentos; porta-moedas, não de metal precioso; caixas de couro para chapéus; sacolas de couro (“slingbags”) para transportar crianças; sacos para
compras com rodas; caixas ou estojos de couro ou de cartão couro; caixas de fibra vulcanizada; porta-cartões (carteiras); carteiras de bolso; carteiras (malas de mão); pastas para
estudantes; estojos para artigos de toucador; coleiras para animais; trelas de couro; 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; coberturas de couro para móveis; vestuário
para animais; almofadas para selas de cavalos (equitação); argolas de chapéus-de-chuva; viseiras (arreios); arreios para animais; ornamentos para animais; acessórios para arreios; assentos
de bengalas; “shoulderbelts” (correias), de couro; sacos de couro para ferramentas (vazios); açaimes; freios (arreios); cabrestos; cartão de couro; faixas de couro; baús de viagem; sacos
para compras; correias; correias para arreios; tiras de couro (selaria); correias para patins; couro artificial; remates de couro para móveis; tiras de couro; coiros (partes de peliças); peles
curtidas; chicotes; coberturas de peles (peles); couros para estribos; partes de borracha para estribos; freios para animais (arreios); guias (rédeas); malas; fustão (imitação de couro); peles
(peles de animais); camurça, outra que não para fins de limpeza; cevadeira (sacos para comida); invólucros, de couro, para molas, joalheiras para cavalos; selas de montar para cavalos;
cintas para selas; correias (arreios); válvulas de couro; carrinhos com rodas para compras. (Classe 18) Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para motoristas e ciclistas; babetes que
não sejam de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos de banho; toucas e sandálias para o banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); fraldas-calça (de matérias têxteis);
lenços do pescoço; calçado para desporto e calçado para a praia; capuzes (vestuário); xailes; cintos (vestuário); cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmicos para esqui aquático;
gravatas; espartilhos (faixas); écharpes; estolas de pele; lenços de cabeça e pescoço; gorros; bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas;
meias de senhora; meias; cachecóis; fraldas para bebés em matérias têxteis; peles (vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; enxovais de recémnascido (vestuário); capas (vestuário); camisetas desportivas de alças; mitenes; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); batas; roupa de praia; robes; bolsos para vestuário;
suspensórios para meias; cinto de ligas; combinações; collants; aventais (vestuário); fatos de mascaras; uniformes; bonés com pala; tamancos; bonés com folhos; casacos; sapatos ou
sandálias de esparto; dispositivos anti-derrapantes para calçado; roupões de banho; chinelas de banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhas justas (roupa interior); boinas; almofadas
para os pés, não aquecidas electricamente; atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios de metal para calçado; biqueiras para calçado; viras
para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisa; peitilhos de camisa; camisetas; “t-shirts”; camisolas; coletes; jaquetas; coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior);
vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos falsos; vestuário de couro; vestuário de imitação de couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; calças; forros já confeccionados
(partes de vestuário); sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); sapatos para ginásio; malhas (“jerseys”) (vestuário); “pullovers”; “sweaters”; librés; mangas (vestuário); gáspeas para
calçado; lenços de bolso; parkas; pelerinas; peliças; polainas; perneiras; artigos de malha; vestuário para ginástica; vestuário para o exterior; roupa interior; sandálias; “saris”; ceroulas;
chapéus; toucas (vestuário); togas; tiras para polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); sapatilhas (pantufas); sapatos; sapatos para desporto. (Classe 25) Publicidade; gestão de negócios
comerciais; administração de negócios; trabalhos de escritório; serviços de assistência para gestão de negócios ou funções comerciais para uma fIrma industrial ou comercial; organização
de exposições e feiras comerciais para fins comerciais ou publicitários; serviços de promoção providenciados por uma firma comercial através da emissão de cartões de fidelização de
clientes; serviços de modelos para promoção de vendas ou com fins publicitários; edição de textos publicitários; decoração de montras; serviços de assistência para o funcionamento de uma
firma comercial numa base de “franchise”; demonstração de produtos; promoção de vendas (a terceiros); vendas em hasta pública; serviços de promoção e gestão de centros comerciais;
serviços de assistência para as funções comerciais de um negócio consistindo no processamento de encomendas através de redes globais de comunicação; agências de importaçãoexportação; publicidade “online” numa rede informática de fornecimento de serviços a terceiros (compra de produtos e serviços para outras companhias); distribuição de amostras; gestão
computorizada de ficheiros; relações públicas; agências de informação comercial; agências de publicidade; aluguer de máquinas de venda; aluguer de espaços publicitários; disseminação
de anúncios publicitários; assistência na gestão comercial; busca de dados em ficheiros de computadores (para terceiros); compilação de informação em dados a partir de um computador
central; transcrição de comunicações; correio publicitário; preparação de colunas publicitárias; assistência na gestão de empresas comerciais ou industriais; direcção comercial e profissional
de negócios de artistas; distribuição de material publicitário; actualização de material publicitário; reprodução de documentos; estudos de “marketing”; afixação de cartazes; publicidade
de rua; sondagens de mercado; sistematização da informação em bases de dados de computadores; publicação de textos publicitários; juntar para benefício de terceiros uma variedade de
produtos (excluindo o transporte dos mesmos), permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos; serviços de agências para a organização e agenciamento de vendas;
serviços em lojas de vendas por grosso e a retalho, incluindo vendas através de redes de computadores a nível mundial, por correio, catálogos, telefone, televisão ou difusão radiofónica, e
através de qualquer outro meio electrónico. (Classe 35)
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PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001938/2012/ME/MP&S
18, 25, 35
Industria de Disenõ Textil, S.A. (Inditex, S.A.)
Espanhola
Avda. De la Diputacíon, Edifício Inditex E-15142 Arteio
(La Corunã), Espanha
Comercial
30/08/2012
Abaixo listados

Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras Classes; peles de animais; malas de viagem e malas de mão; chapéus-de-chuva,
chapéus-de-sol e bengalas; chicotes, e selaria; sacos para alpinistas e campistas e sacos para a praia; armações para sacos de mão, varetas para chapéus-dechuva ou chapéus-de-sol; bastões (bordões) de alpinistas; sacos de desporto; sacos de rede para compras; sacos de viagem; sacos de couro para embalagem;
sacos de mão; necessaires de viagem e estojos para chaves (marroquinaria); maletas para documentos; porta-moedas, não de metal precioso; caixas de couro
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 (carteiras); carteiras de bolso; carteiras (malas de mão); pastas para estudantes; estojos para artigos de toucador; coleiras
para animais; trelas de couro; 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; coberturas de couro para móveis; vestuário
para animais; almofadas para selas de cavalos (equitação); argolas de chapéus-de-chuva; viseiras (arreios); arreios para animais; ornamentos 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 de viagem; sacos para compras; correias; correias para arreios; tiras de couro (selaria); correias para patins;
couro artificial; remates de couro para móveis; tiras de couro; coiros (partes de peliças); peles curtidas; chicotes; coberturas de peles (peles); couros para
estribos; partes de borracha para estribos; freios para animais (arreios); guias (rédeas); malas; fustão (imitação de couro); peles (peles de animais); camurça,
outra que não para fins de limpeza; cevadeira (sacos para comida); invólucros, de couro, para molas, joalheiras para cavalos; selas de montar para cavalos; cintas
para selas; correias (arreios); válvulas de couro; carrinhos com rodas para compras. (Classe 18) Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para motoristas e
ciclistas; babetes que não sejam de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos de banho; toucas e sandálias para o banho; boás (peles para usar à volta
do pescoço); fraldas-calça (de matérias têxteis); lenços do pescoço; calçado para desporto e calçado para a praia; capuzes (vestuário); xailes; cintos (vestuário);
cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); écharpes; estolas de pele; lenços de cabeça e
pescoço; gorros; bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senhora; meias; cachecóis; fraldas para
bebés em matérias têxteis; peles (vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; enxovais de recém-nascido (vestuário); capas
(vestuário); camisetas desportivas de alças; mitenes; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); batas; roupa de praia; robes; bolsos para vestuário;
suspensórios para meias; cinto de ligas; combinações; collants; aventais (vestuário); fatos de mascaras; uniformes; bonés com pala; tamancos; bonés com folhos;
casacos; sapatos ou sandálias de esparto; dispositivos anti-derrapantes para calçado; roupões de banho; chinelas de banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhas
justas (roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não aquecidas electricamente; atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões para chuteiras; botins;
acessórios de metal para calçado; biqueiras para calçado; viras para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisa; peitilhos de camisa; camisetas; “t-shirts”;
camisolas; coletes; jaquetas; coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior); vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos falsos; vestuário
de couro; vestuário de imitação de couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; calças; forros já confeccionados (partes de vestuário); sobretudos
(vestuário); gabardinas (vestuário); sapatos para ginásio; malhas (“jerseys”) (vestuário); “pullovers”; “sweaters”; librés; mangas (vestuário); gáspeas para
calçado; lenços de bolso; parkas; pelerinas; peliças; polainas; perneiras; artigos de malha; vestuário para ginástica; vestuário para o exterior; roupa interior;
sandálias; “saris”; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; tiras para polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); sapatilhas (pantufas); sapatos; sapatos
para desporto. (Classe 25) Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; trabalhos de escritório; serviços de assistência para gestão
de negócios ou funções comerciais para uma fIrma industrial ou comercial; organização de exposições e feiras comerciais para fins comerciais ou publicitários;
serviços de promoção providenciados por uma firma comercial através da emissão de cartões de fidelização de clientes; serviços de modelos para promoção de
vendas ou com fins publicitários; edição de textos publicitários; decoração de montras; serviços de assistência para o funcionamento de uma firma comercial
numa base de “franchise”; demonstração de produtos; promoção de vendas (a terceiros); vendas em hasta pública; serviços de promoção e gestão de centros
comerciais; serviços de assistência para as funções comerciais de um negócio consistindo no processamento de encomendas através de redes globais de
comunicação; agências de importação-exportação; publicidade “online” numa rede informática de fornecimento de serviços a terceiros (compra de produtos e
serviços para outras companhias); distribuição de amostras; gestão computorizada de ficheiros; relações públicas; agências de informação comercial; agências
de publicidade; aluguer de máquinas de venda; aluguer de espaços publicitários; disseminação de anúncios publicitários; assistência na gestão comercial; busca
de dados em ficheiros de computadores (para terceiros); compilação de informação em dados a partir de um computador central; transcrição de comunicações;
correio publicitário; preparação de colunas publicitárias; assistência na gestão de empresas comerciais ou industriais; direcção comercial e profissional de
negócios de artistas; distribuição de material publicitário; actualização de material publicitário; reprodução de documentos; estudos de “marketing”; afixação
de cartazes; publicidade de rua; sondagens de mercado; sistematização da informação em bases de dados de computadores; publicação de textos publicitários;
juntar para benefício de terceiros uma variedade de produtos (excluindo o transporte dos mesmos), permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente
esses produtos; serviços de agências para a organização e agenciamento de vendas; serviços em lojas de vendas por grosso e a retalho, incluindo vendas através
de redes de computadores a nível mundial, por correio, catálogos, telefone, televisão ou difusão radiofónica, e através de qualquer outro meio electrónico.
(Classe 35)
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00001939/2012/ME/MP&S
18,25,35
Stradivarius Espanã, S.A.
Espanhola
Polígno Industrial de Sabón, Avda, de la Diputación,
Edifício Inditex, E-15142 Arteio (A Corunã), Espanha
Comercial
30/08/2012
abaixo listados

Couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias e não incluídos noutras Classes; peles de animais; malas de viagem e malas de mão; chapéus-de-chuva, chapéusde-sol e bengalas; chicotes, e selaria; sacos para alpinistas e campistas e sacos para a praia; armações para sacos de mão, varetas para chapéus-de-chuva ou chapéusde-sol; bastões (bordões) de alpinistas; sacos de desporto; sacos de rede para compras; sacos de viagem; sacos de couro para embalagem; sacos de mão; necessaires de
viagem e estojos para chaves (marroquinaria); maletas para documentos; porta-moedas, não de metal precioso; caixas de couro 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 (carteiras);
carteiras de bolso; carteiras (malas de mão); pastas para estudantes; estojos para artigos de toucador; coleiras para animais; trelas de couro; 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; coberturas de couro para móveis; vestuário para animais; almofadas para selas de cavalos (equitação); argolas de
chapéus-de-chuva; viseiras (arreios); arreios para animais; ornamentos 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 de viagem; sacos para compras; correias; correias
para arreios; tiras de couro (selaria); correias para patins; couro artificial; remates de couro para móveis; tiras de couro; coiros (partes de peliças); peles curtidas; chicotes;
coberturas de peles (peles); couros para estribos; partes de borracha para estribos; freios para animais (arreios); guias (rédeas); malas; fustão (imitação de couro); peles
(peles de animais); camurça, outra que não para fins de limpeza; cevadeira (sacos para comida); invólucros, de couro, para molas, joalheiras para cavalos; selas de montar
para cavalos; cintas para selas; correias (arreios); válvulas de couro; carrinhos com rodas para compras. (Classe 18) Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para
motoristas e ciclistas; babetes que não sejam de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos de banho; toucas e sandálias para o banho; boás (peles para usar à
volta do pescoço); fraldas-calça (de matérias têxteis); lenços do pescoço; calçado para desporto e calçado para a praia; capuzes (vestuário); xailes; cintos (vestuário); cintos
com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); écharpes; estolas de pele; lenços de cabeça e pescoço; gorros; bonés;
luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senhora; meias; cachecóis; fraldas para bebés em matérias têxteis; peles
(vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; enxovais de recém-nascido (vestuário); capas (vestuário); camisetas desportivas de alças;
mitenes; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); batas; roupa de praia; robes; bolsos para vestuário; suspensórios para meias; cinto de ligas; combinações;
collants; aventais (vestuário); fatos de mascaras; uniformes; bonés com pala; tamancos; bonés com folhos; casacos; sapatos ou sandálias de esparto; dispositivos antiderrapantes para calçado; roupões de banho; chinelas de banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhas justas (roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não aquecidas
electricamente; atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios de metal para calçado; biqueiras para calçado; viras para calçado;
cuecas; camisas; encaixes de camisa; peitilhos de camisa; camisetas; “t-shirts”; camisolas; coletes; jaquetas; coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior);
vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos falsos; vestuário de couro; vestuário de imitação de couro; toucas para o banho; meias para a cama; saias; calças; forros
já confeccionados (partes de vestuário); sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); sapatos para ginásio; malhas (“jerseys”) (vestuário); “pullovers”; “sweaters”;
librés; mangas (vestuário); gáspeas para calçado; lenços de bolso; parkas; pelerinas; peliças; polainas; perneiras; artigos de malha; vestuário para ginástica; vestuário
para o exterior; roupa interior; sandálias; “saris”; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; tiras para polainas; fatos; turbantes; vestidos (fatos); sapatilhas (pantufas);
sapatos; sapatos para desporto. (Classe 25) Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração de negócios; trabalhos de escritório; serviços de assistência para
gestão de negócios ou funções comerciais para uma fIrma industrial ou comercial; organização de exposições e feiras comerciais para fins comerciais ou publicitários;
serviços de promoção providenciados por uma firma comercial através da emissão de cartões de fidelização de clientes; serviços de modelos para promoção de vendas
ou com fins publicitários; edição de textos publicitários; decoração de montras; serviços de assistência para o funcionamento de uma firma comercial numa base de
“franchise”; demonstração de produtos; promoção de vendas (a terceiros); vendas em hasta pública; serviços de promoção e gestão de centros comerciais; serviços de
assistência para as funções comerciais de um negócio consistindo no processamento de encomendas através de redes globais de comunicação; agências de importaçãoexportação; publicidade “online” numa rede informática de fornecimento de serviços a terceiros (compra de produtos e serviços para outras companhias); distribuição
de amostras; gestão computorizada de ficheiros; relações públicas; agências de informação comercial; agências de publicidade; aluguer de máquinas de venda; aluguer de
espaços publicitários; disseminação de anúncios publicitários; assistência na gestão comercial; busca de dados em ficheiros de computadores (para terceiros); compilação
de informação em dados a partir de um computador central; transcrição de comunicações; correio publicitário; preparação de colunas publicitárias; assistência na gestão
de empresas comerciais ou industriais; direcção comercial e profissional de negócios de artistas; distribuição de material publicitário; actualização de material publicitário;
reprodução de documentos; estudos de “marketing”; afixação de cartazes; publicidade de rua; sondagens de mercado; sistematização da informação em bases de dados
de computadores; publicação de textos publicitários; juntar para benefício de terceiros uma variedade de produtos (excluindo o transporte dos mesmos), permitindo aos
clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos; serviços de agências para a organização e agenciamento de vendas; serviços em lojas de vendas por grosso e a
retalho, incluindo vendas através de redes de computadores a nível mundial, por correio, catálogos, telefone, televisão ou difusão radiofónica, e através de qualquer outro
meio electrónico. (Classe 35)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001940/2012/MN/MP&S
30,32,43
Pão quente de Cabo Verde
Cabo-verdiana
Residência: Rua Andrade Corvo, Shopping Moeda, 16,
Plateau, Cidade da Praia

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
19/06/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

00001941/2012/ME/MP
09
Intel Corporation
Americana
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara.
California 95052-8119, U.S.A
Industrial e Comercial
03/09/2012
abaixo listados

abaixo listados

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e
xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar. (Classe 30) Cervejas; águas minerais e
gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes
e outras preparações para bebidas. (Classe 32) Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. (Classe 43)

Computadores tipo notebook; computadores portáteis; computadores portáteis;
assistentes digitais pessoais: leitores multimédia pessoais; telemóveis; smartphones; câmaras digitais; computadores tipo workstations; servidores; hardware
de computadores; hardware de ligação em rede de computadores e telecomunicações; adaptadores de rede de computadores, comutadores, interruptores,
routers e hubs; modems e placas e dispositivos de comunicação sem e com fios;
firmware informático para uso na operação e manutenção do sistema informático;
software informático; semi-condutores; microprocessadores; circuitos integrados;
unidades de processamento central; micro-computadores; chipsets de computadores; placas-mãe e placas secundárias para computadores; placas gráficas para
computadores; aparelhos periféricos para computadores e electrónicos para uso
com computadores; peças, acessórios e aparelhos de teste para todas as mercadorias previamente ditas; publicações electrónicas que podem ser transferidas
na área dos computadores, telecomunicações, telefonia e comunicações sem fios.
(Classe 09)
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Requerente
Nacionalidade
Residência
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MILMO
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

SUPERBOOK

00001942/2012/ME/MP
29, 30,32
Agus Sp. Z o.o.
Polaca
PI. Pilsudskiego 300-078, Warsaw, Polónia
Industrial e Comercial
03/09/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
03/09/2012

abaixo listados
Produtos/Serviços

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras
comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos
do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda,
vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar. (Classe 30) Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e
sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

00001943/2012/ME/MP&S
09,38
The Christian Broadcasting Nertwork, INC
Americana
977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia
23463-0001, U.S.A.

abaixo listados

Transmissão e ou reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs,,DVDs e outros meios de registo digital (Classe 09)
comunicação incluindo transmissão radio ou televisiva de programas de entretenimento, noticias, desporto e educacionais, por rádio ou televisão e electronicamente
por meios de fios, cabo, telégrafo ou sistema de computador. telecomunicações
(Classe 38)

BULOVA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001944/2012/MN/MP
14,24,25
Planet Tortuga, Lda
Cabo-verdeana
Cidade de Santa Maria, Ilha do Sal

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Industrial e Comercial
04/09/2012

Actividade
Data do pedido

Metais Preciosos e suas ligas e produtos. (Classe 14)
Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras Classes;
coberturas de cama e de mesa. (Classe 24) Vestuário,
calçados, chapelaria. (Classe 25)

00001946/2012/ME/MP
32
Street King LLC
Americana
575 Madison Avenue, 24th Floor New York
Industrial e Comercial
24/08/2012

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas energéticas não alcoólicas, designadamente
“shots” energéticos. (Classe 32)

Produtos/Serviços

00001945/2012/ME/MP
14
Bulova Corporation
Americana
Residência: One Bulova Avenue, Woodside, New York,
Estados Unidos da América
Industrial e Comercial
24/08/2012
Relógios, mecanismos para relógios de pulso e partes
para os mesmos, e caixas de relógios. (Classe 14)

00001947/2012/MN/MP
29,30,31,32,33
Afribô Alimentar, Lda
Cabo-verdiana
Achada de S. Filipe - Praia, Ilha de Santiago
Industrial e Comercial
14/08/2012
abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios;
óleos e gorduras comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca,
sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria
e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em
pó; sal, mostarda; vinagre, molhos. (Classe 30) Produtos agrícolas, hortícolas,
florestais e grãos, não compreendidos noutras Classes; animais vivos; frutas
e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais;
malte. (Classe 31) Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas nãoalcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outras preparações para
bebidas. (Classe 32) Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas). (Classe 33)
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O BOTICÁRIO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001948/2012/ME/MS
35
Botica Comercial Farmacêutica, S.A.
Brasileira
Av. Rui Barbosa, 3450-Afonso Pena, CEP 83065-260
Paraná - Brasil
Comercial
04/09/2012
abaixo listados

HERITAGE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

000001949/2012/ME/MS
43
Heritage, Hotéis, Gestão e Marketing, S.A.
Portuguesa
Travessa do Salitre, nº 7, 1269-066, Lisboa, Portugal
Comercial
10/09/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços de restauração e alojamento temporário.
(Classe 43)

Produtos/Serviços

Comercial
05/09/2012
Pneus. (Classe 12)

00001951/2012/ME/MP
12
Titan International, INC.
Americana
2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, The United
States of America
Comercial
05/09/2012
Rodas, jantes, pneus, travões e acionadores de travão
veículos agrícolas, de construção, de tratamento do solo,
militares e de recreio.

boletim da propriedade intelectual

boletim finalissimo.indd 45

00001950/2012/ME/MP
12
Titan International, INC.
Americana
2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, United
States of America

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Comércio (através de qualquer meio) de sacos e sacolas[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de sapatos[ Informação, Assessoria,
Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de jogos e brinquedos[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de produtos feitos
de matérias plásticas[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de produtos têxteis[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio
(através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas à indústria[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de artigos de
chapelaria[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através
de qualquer meio) de cosméticos[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de materiais impressos[ Informação, Assessoria, Consultoria
];Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de preparações farmacêuticas[
Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas às ciências[ Informação, Assessoria, Consultoria
];Comércio (através de qualquer meio) de substâncias químicas destinadas à agricultura, à horticultura e à silvicultura[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio
(através de qualquer meio) de discos acústicos[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e patentes (intermediação de
negócios comerciais)[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de tecidos[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através
de qualquer meio) de produtos alimentícios[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de preparações higiênicas para uso medicinal[
Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de roupas[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de
substâncias químicas destinadas à fotografia[ Informação, Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de produtos de perfumaria[ Informação,
Assessoria, Consultoria ];Comércio (através de qualquer meio) de artigos de cama, mesa e banho[ Informação, Assessoria, Consultoria ]. (Classe 35)
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UTERQÜE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001952/2012/ME/MP&S
18, 25, 35
Uterqüe, S.A.
Espanhola
Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142
Arteixo (A Coruña), Espanha
Comercial
04/09/2012
abaixo listados

Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol
e bengalas; chicotes e artigos de selaria; sacos de couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; peles de animais;
malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e artigos de selaria; sacos de alpinismo, de campismo e de praia;
armações de sacos de mão; armações de chapéus-de-chuva ou de chapéus-de-sol; bastões (bordões) de alpinista, sacos de desporto; sacos de rede
para compras; sacos de viagem; sacos em couro para embalagem; sacos de mão; estojos de viagem e estojos para chaves (marroquinaria); portadocumentos; porta-moedas, não em metais preciosos; estojos em couro para chapéus; alcofas para transportar as crianças de couro; sacos com
rodízios para compras; caixas e caixinhas em couro ou em cartão-couro (imitação de couro); caixas em fibra vulcanizada; porta-cartas [pastas];
carteiras de bolso; sacos de mão; pastas para estudantes; caixinhas para artigos de toucador; coleiras para animais; trelas para cães; cordões em
couro; estojos de chapéus-de-chuva; gualdrapas (xairéis) de selas para cavalos; bolsas de caça; mochilas; cabestros para cavalos; fios de couro; pegas
de malas [de viagem]; punhos de bengalas e de chapéus-de-chuva; chicotes; coberturas para cavalos; revestimentos de móveis em couro; vestuário
para animais; anéis para chapéus-de-chuva; antolhos [areios]; arreios [correaria]; arreios; guarnições para arreios; bengalas- assentos; bandoleiras
[correias] em couro; sacos em couro para ferramentas [vazios]; açaimes; rédeas (arreios); cabestros para cavalos; cartão-couro [imitação do couro];
correias de couro; cofres de viagem; sacos para compras; correias; correias de arreios; cilhas em couro (selaria); correias para patins; guarnições
[enfeites] de couro para móveis; correias de couro; couro curtido; peles curtidas; martinets [chicotes]; coberturas em peles; estribos; peças em
borracha para estribos; freios (arreios); rédeas; malas de viagem; molesquine [imitação de couro]; pelarias (peles de animais); peles de camurça sem
ser para limpeza; alcofas [sacos] manjedoiras; bainhas para molas [em couro]; joelheiras para cavalos; selas para cavalos; presilhas de selas; tirantes
[arreios]; válvulas em couro. (Classe 18) Vestuário, calçado, artigos de chapelaria; vestuário para automobilistas e ciclistas; babetes, não em papel;
fitas para a cabeça (vestuário); roupões; fatos de banho; toucas e sandálias de banho; boás (pele para usar à volta do pescoço); fraldas-calça (em
matérias têxteis); lenço de pescoço; calçado para desporto e de praia; capuzes (vestuário); xailes; cintos (vestuário); cintos porta-moedas (vestuário);
fatos para esqui náutico; gravatas; espartilhos; estolas (peles); lenços de seda [“foulards”]; bonés; gorros; luvas (vestuário); impermeáveis; cintas
elásticas (roupa de interior); roupa interior; mantilhas; meias; peúgas; lenços de pescoço; fraldas em matérias têxteis; peles (vestuário); pijamas; solas
(calçado); tacos (saltos); véus (vestuário); suspensórios; enxovais de criança (vestuário); colarinhos (vestuário); camisas de desporto; mitenes; tapaorelhas (vestuário); solas interiores; punhos de camisa (vestuário); sovacos; fatos de praia; robes; bolsos para vestuário; ligas de peúgas; ligas; saiote
[roupa interior]; meias-calça; aventais (vestuário); fatos de carnaval; uniformes; palas de boné (chapelaria); galochas; bonés; casacos; alpercatas;
antiderrapantes para calçado; roupões de banho; chinelas de banho; barretes [bonés]; blusas; body (roupa interior); bóinas; almofada forrada para
aquecer os pés não eléctrica; borzeguins; botas; canos de botas; pitons de calçado de futebol; botinas; ferragens para calçado; protectores para
calçado; calcanheiras; ceroulas; camisas; encaixes de camisa; peitilhos de camisas; camisetas; camisetas de manga curta; camisolas; coletes; casacos
[jaquetas]; casacos de pescador; blusões; combinação (roupa interior); vestuário confeccionado; colarinhos postiços e colarinhos; roupa de couro;
roupa de imitação de couro; toucas de duche; pantufas; saias; calças; forros confeccionados (partes de vestuário); sobretudos [vestuário]; gabardines
[vestuário]; sapatilhas de ginástica; jérsei (vestuário); pullovers; sweat shirts; librés; manguitos [vestuário]; gáspeas para calçado; lenços de bolso
(vestuário); parkas; pelerines; peliças; polainas; calças; chapelaria; vestuário de ginástica; vestuário exterior; vestuário interior; sandálias; saris;
slips; chapéus; escapulários [vestuário]; togas; presilhas para polainas; vestidos; turbantes; fatos; pantufas; sapatos; calçado de desporto. (Classe
25) Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de assistência na direcção de negócios
ou funções comerciais de uma empresa industrial ou comercial; organização de exposições e feiras com fins comerciais ou de publicidade; serviços
de promoção prestados por uma empresa comercial através de um cartão de fidelização de clientes; serviços de modelos para fins publicitários ou
de promoção de vendas; publicação de textos publicitários; decoração de montras; serviços de assistência na exploração de uma empresa comercial
em regime de franquia; demonstração de produtos; promoção de vendas (para terceiros); venda em hasta pública (leilão); serviços de promoção e
gestão de centros comerciais; serviços de assistência nas funções comerciais de um negócio que consiste na gestão de pedidos através de redes
globais de comunicação; agências de importação-exportação; publicidade on-line numa rede informática; serviços de fornecimento para terceiros
(compra de produtos e serviços para outras empresas); difusão (distribuição) de amostras; gestão de ficheiros informáticos; relações públicas;
agências de informações comerciais; agências de publicidade; aluguer de distribuidores automáticos; aluguer de espaços publicitários; difusão de
anúncios publicitários; assistência na direcção de negócios; pesquisa de informações em ficheiros informáticos (para terceiros); compilação de dados
num computador central; transcrição de comunicações; correio publicitário; assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; direcção
profissional dos negócios artísticos; distribuição de material publicitário (folhetos, prospectos, impressos, amostras); actualização de documentação
publicitária; reprodução de documentos; estudo de mercados; afixação de cartazes (anúncios); sondagem de opinião; sistematização de dados num
computador central; publicação de textos publicitários; serviços de venda a grosso e a retalho por qualquer meio (Classe 35).

ZENTIVA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001953/2012/ME/MP
05,10
Zentiva Group, a.s.
República Checa
U Kabelovny 130, Praha 10, Dolní Mecholupy, 102 37,
República Checa

Actividade
Data do pedido

Comercial
13/09/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Medicamentos, fármacos, produtos farmacêuticos para uso humano, vitaminas,
preparações e substâncias químicas para fins farmacêuticos que não desinfectantes
e cosméticos; compostos fortificantes e preparações dietéticas para uso clínico,
infusões medicinais, chás e vinhos medicinais, produtos de diagnóstico para fins
clínicos, vacinas, soros e produtos sanguíneos, culturas de micro-organismos
incluídos nesta Classes. (Classe 05) Instrumentos e aparelhos cirúrgicos, médicos,
dentários e veterinários, membros artificiais, olhos e dentes, artigos ortopédicos,
material de sutura. (Classe 10)
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00001954/2012/ME/MP
09
Nikkor Corporation
Japonesa
Yurakucho 1 chorme, chiyoda-ku,
Tokyo. Japan

Actividade
Data do pedido

Industrial
13/09 /2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de vigilância, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção),
de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, comutar, transformar, acumular, regular ou controlar electricidade; aparelhos para
o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para
aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores; equipamento
fotográfico, peças e acessórios respectivos; câmaras de vídeo digitais, peças e acessórios respectivos; lentes para câmaras; baterias e carregadores de baterias
para câmaras e câmaras digitais; controlos remotos para câmaras e câmaras digitais; caixas para câmaras e câmaras digitais; correias para câmaras e câmaras
digitais; binóculos; telémetros; visores de alcance; software de computador para editar e gerir imagens e filmes; publicações electrónicas; maquinas e instrumentos
de medição sem contacto; software de computador; projectores de ecrãs de cristais líquidos; câmaras com projector de cristais líquidos; câmaras digitais com
projector de cristais líquidos; microscópios; microscópios de electrões; microscópios biológicos; microscópios de electrões raio-X; mira para espingardas; mira
telescópica; monóculos; óculos; lentes oftálmicas; lentes ópticas; lentes para óculos; lentes de contacto; armações para óculos; óculos de sol e armações para
óculos de sol; lentes para óculos de sol; cartões de memória e adaptadores para cartões de memória; sistemas de cultura e observação de células; lupas; miras
telescópicas; molduras digitais; telescópio para armas de fogo; miras para armas de fogo; aparelhos e sistemas de fabrico de semicondutores; aparelhos e sistemas
de fabrico de substratos para ecrãs de cristais líquidos; aparelho de exposição de semicondutores; aparelho de exposição de cristais líquidos; aparelho de teste
de semicondutores; aparelho de teste de cristais líquidos; máquinas de polir e sistemas de “wafers”; peças e acessórios para máquinas e sistemas de fabrico de
semicondutores; peças e acessórios para máquinas e sistemas de fabrico de cristais líquidos; peças e acessórios para aparelhos de exposição de semicondutores;
peças e acessórios para aparelhos de exposição de cristais líquidos; peças e acessórios para aparelhos de teste de semicondutores; peças e acessórios para
aparelhos de teste de cristais líquidos; peças e acessórios para aparelhos de teste de máquinas de polir e sistemas de “wafers”; estojos especiais para aparelhos e
instrumentos fotográficos; filtros de raios ultravioletas para câmaras e câmaras digitais; filtros para câmaras e câmaras digitais; flashes para câmaras e câmaras
digitais; lâmpadas de flash para câmaras e câmaras digitais; disparadores para câmaras e câmaras digitais; obturadores para câmaras e câmaras digitais;
slides [fotografia]; enroladores para câmaras e câmaras digitais; pés para aparelhos fotográficos; diapositivos [fotografia]; visores para câmaras e câmaras
digitais; tripés para câmaras e câmaras digitais; epidiascópios; telemóveis; telefones celulares; smartphones; dispositivos terminais portáteis; digitalizadores
[scanners]; câmaras CCD (dispositivo de acoplamento por carga); adesivos decorativos para câmaras; cartões de memória SD; cartões de memória flash; hubs USB;
dispositivos de leitura de cartões de memória de flash; software de jogos de vídeo; altifalantes; metrónomos. (Classe 09)
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001957/2012/ME/MP
12
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (conhecida também
como Nissan Motor Co. Ltd)
Japonesa
Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawaken, Japan
Industrial e Comercial
13/09/2012

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

abaixo listados

Navios/Barcos e suas partes e acessórios; automóveis e suas peças, veículos eléctricos inclusive automóveis eléctricos, vagões, camiões, furgonetas, veículos
utilitários desportivos, autocarros, caravanas, carros de desporto, carros de corrida, camiões, empilhadoras, e tractores com reboque, e suas partes estruturais e
acessórios; veículos de duas rodas a motor, bicicletas e partes e acessorios dod mesmos; carroças; tractores; locomóveis; motores para veículos terrestres; eixos;
transmissões de potência e rodas de fricção para veículos terrestres; amortecedores para automóveis; amortecedores de suspensão para veículos; travões de
veículos; motores de corrente alternada/motores de corrente contínua, para veículos terrestres; alarmes anti-roubo para veículos; rodelas adesivas de borracha
para a reparação de câmaras-de-ar ou pneumáticos (Classe 12).
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001958/2012/ME/MS
36
American International Group, Inc.
Americana
180 Maiden Lane, New York, New York 10038, USA
Industrial e Comercial
02/10 /2012
abaixo listados

Seguro; assuntos financeiros; assuntos monetários; negócios imobiliários, inclundo os serviços de subscrição de seguros em matéria de: acidentes e saúde, automóvel
e veículos de recreio, aviação, interrupção de negócios, gerenciamento de crise empresarial, responsabilidade dos directores e funcionários, invalidez, benefícios de
funcionários, responsabilidade com a práticas dos funcionários, responsabilidade ambiental, erros e omissões, cancelamento de eventos, fidelidade e crime, a
responsabilidade fiduciária, fraude, responsabilidade civil geral, segurança nacional e o terrorismo, o roubo de identidade, sequestro e resgate / extorsão, vida, garantia
de hipoteca, rede de segurança e privacidade, responsabilidade do produto, responsabilidade profissional, propriedade e acidentes, resseguro, fiança, crédito de mercado
e risco político, viagens e compensação dos trabalhadores, serviços de gestão de riscos financeiros; subscrição de anuidades; emissão e administração de anuidades;
administração financeira de planos de reforma, serviços de consultoria de investimento, gestão de investimento, fundo de investimento mútuo; serviços de empréstimo
imobiliário hipotecário; serviços de gestão imobiliária / investimento, serviço de parcelamento de empréstimo, os serviços de corretagem de seguros e serviços de
agências no campo de utilização de aeronaves e todos os outros serviços incluídos na Classes 36. (Classe 36)
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001959/2012/ME/MS
36
American International Group, Inc.
Americana
180 Maiden Lane, New York, New York 10038, USA
Industrial e Comercial
02/10 /2012
abaixo listados

Seguro; assuntos financeiros; assuntos monetários; negócios imobiliários, inclundo os serviços de subscrição de seguros em matéria de: acidentes e saúde, automóvel
e veículos de recreio, aviação, interrupção de negócios, gerenciamento de crise empresarial, responsabilidade dos directores e funcionários, invalidez, benefícios de
funcionários, responsabilidade com a práticas dos funcionários, responsabilidade ambiental, erros e omissões, cancelamento de eventos, fidelidade e crime, a
responsabilidade fiduciária, fraude, responsabilidade civil geral, segurança nacional e o terrorismo, o roubo de identidade, sequestro e resgate / extorsão, vida, garantia
de hipoteca, rede de segurança e privacidade, responsabilidade do produto, responsabilidade profissional, propriedade e acidentes, resseguro, fiança, crédito de mercado
e risco político, viagens e compensação dos trabalhadores, serviços de gestão de riscos financeiros; subscrição de anuidades; emissão e administração de anuidades;
administração financeira de planos de reforma, serviços de consultoria de investimento, gestão de investimento, fundo de investimento mútuo; serviços de empréstimo
imobiliário hipotecário; serviços de gestão imobiliária / investimento, serviço de parcelamento de empréstimo, os serviços de corretagem de seguros e serviços de
agências no campo de utilização de aeronaves e todos os outros serviços incluídos na Classes 36. (Classe 36)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

MAXION
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001960/2012/ME/MP
12
Lochpe-Maxion S/A
Brasileira
Rua Luigi Galvani, 146, 13.º andar, São Paulo
04575-020 Brasil
Industrial e Comercial
02/10 /2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Peças para veículos terrestres, nomeadamente rodas,
chassis, estrutura stinger; peças prensadas e peças
forjadas soltas, nomeadamente, peças estruturais
para camiões, autocarros, carrinhas, tractores e
veículos todo o terreno. (Classe 12)

Produtos/Serviços

00001961/2012/ME/MP
12
Lochpe-Maxion S/A
Brasileira
Rua Luigi Galvani, 146, 13.º andar, São Paulo
04575-020 Brasil
Industrial e Comercial
02/10 /2012
Peças para veículos terrestres, nomeadamente rodas,
chassis, estrutura stinger; peças prensadas e peças
forjadas soltas, nomeadamente, peças estruturais para
camiões, autocarros, carrinhas, tractores e veículos
todo o terreno. (Classe 12)

CAMPELO
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001963/2012/ME/MP
32
China Resouces Snow Breweries Company Ltd
Chinesa
Room 306 China Resources Building, No. 8 Jianguomen
North Avenue, Dongcheng District, Beijing 100005
China
Industrial e Comercial
25/09 /2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

00001965/2012/ME/MP
29,30,32,33
Marçal Cardoso Fernandes Campelo
Portuguesa
Av. Cidade Lisboa - Praia
Industrial e Comercial
20/09/2012
abaixo listados

Cervejas. (Classe 32)
Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios;
óleos e gorduras comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, açúcar, arroz,
tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais,
pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço;
levedura, fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos. (Classe 30) Cervejas;
águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de frutas
e sumos de frutas; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00001966/2012/MN/MP
7,14,
Kage Invest Group S.A.
Cabo-Verdiana
Rua Tenente Valadim #13, 2º esq.,
Plateau Cidade da Praia
Comercial
17/09/2012
adiante listados

Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com excepção dos motores
para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção
das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem
serem os accionados manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de
venda automática (Classe 07). Loja de óculos de sol e acessórios de moda.
Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não
incluídos noutras Classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e
instrumentos cronométricos (Classe 14).
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001967/2012/ME/MP
09, 18,37,41
Nikkor Corporation
Japonesa
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Industrial e Comercial
13/09 /2012
abaixo listados

[fotografia]; enroladores para câmaras e câmaras digitais; pés para aparelhos fotográficos; diapositivos [fotografia]; visores para câmaras e câmaras digitais; tripés
para câmaras e câmaras digitais; epidiascópios; telemóveis; telefones celulares; smartphones; dispositivos terminais portáteis; digitalizadores [scanners]; câmaras CCD
(dispositivo de acoplamento por carga); adesivos decorativos para câmaras; cartões de memória SD; cartões de memória flash; hubs USB; dispositivos de leitura de
cartões de memória de flash; software de jogos de vídeo; altifalantes; metrónomos. ( Classe 09) Pele e imitações de pele, e produtos feitos destes materiais e não incluídos
noutras classes; pele de animais, couros; malotes e malas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, armaduras e arreios; bolsas acolchoadas; porta
cartões (carteiras de bolso); porta cartões de negocio; porta chaves; sacola de compras; mochilas; mochilas de campismo; bolsas de mão. (Classe 18) Construção civil;
reparação; serviços de instalação; máquinas de fabricação de semicondutores e sistemas de instalação; máquinas de fabrico de cristal líquido e sistemas de instalação;
reparação ou manutenção de máquinas de fabricação de cristal líquido e sistemas; reparação ou manutenção de máquinas de fabricação de semicondutores e sistemas;
reparação ou manutenção de equipamento fotográfico; reparação ou manutenção de câmaras; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos ópticos; reparação
ou manutenção de microscópios; reparação ou manutenção de binóculos; reparação ou manutenção de telescópios; reparação ou manutenção de miras telescópicas;
aparelho de teste de instalação de semicondutores; aparelho de teste de instalação de cristal líquido; reparação ou manutenção de aparelho de teste de semicondutores;
reparação ou manutenção de aparelhos de teste de cristal líquido; reparação de óculos; reparação ou manutenção de medição ou de testes de máquinas e instrumentos;
reparação ou manutenção de dispositivos de telecomunicações e aparelhos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos electrónicos; reparação ou manutenção de
aparelhos auditivos; reparação ou manutenção de aparelhos e instrumentos médicos. (Classe 37) Educação; treinos; entretenimento; actividades desportivas e culturais;
fotografia e fornecimento de informação sobre fotografia; elaborar, conduzir e organização de seminários de fotografia e fornecimento de informação sobre fotografia;
elaborar, conduzir e organização de eventos sobre fotografia e fornecimento de informação sobre eventos de fotografia; elaborar, conduzir e organização de concursos de
fotografia e fornecimento de informação sobre concursos de fotografia; aluguer de camaras fotográficas, suas partes e acessórios; elaborar, conduzir e organização de
exibição de fotografias e fornecimento de informação sobre exibição de fotografias; fornecimento de instalações para exibição de fotografia e fornecimento de informação
sobre instalações para exibição de fotografia; serviços de imagem digital; fornecimento de serviços online de imagem digital; fotografia; serviços educacionais e de ensino
relacionados com fotografia; serviços educacionais e de ensino relacionados com reparação, manutenção e funcionamento de equipamento de fotografia, suas partes
e componentes; serviços educacionais e de ensino relacionados com reparação, manutenção e funcionamento de maquinas e instrumento de medição ou teste, suas
partes e componentes; serviços educacionais e de ensino relacionados com reparação, manutenção e funcionamento maquinas de fabrico de semicondutores e sistemas
(incluindo aparelhos para testar semicondutores e seus aparelhos periféricos) suas partes e componentes; serviços educacionais e de ensino relacionados com reparação,
manutenção e funcionamento de maquinas de fabrico de cristal liquido e sistemas (incluindo aparelhos de teste de cristal liquido e outros equipamentos periféricos) e suas
partes e componentes; serviços educacionais e de ensino relacionados com reparação, manutenção e funcionamento de instrumentos e aparelhos de telecomunicações
e suas e componentes; serviços educacionais e de ensino relacionados com reparação, manutenção e funcionamento de máquinas e aparelhos electrónicos e suas partes
e componentes; serviços educacionais e de ensino relacionados com reparação, manutenção e funcionamento máquinas de fabrico de lentes (óculos) e suas partes e
componentes; fornecimento de publicações online (não descarregáveis); elaborar, conduzir e organização de seminários, fornecimento de informação sobre os mesmos^;
fornecimento de ficheiros de imagem e vídeo (não descarregáveis) pela internet; aluguer e maquinas e instrumento ópticos; aluguer de maquinas e instrumentos para
medir e testar; planeamento, edição e produção de publicações. (Classe 41)

VIVO ENERGY
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001968/2012/ME/MS
43
Extreme Networks Limited
Britânica
22 Friars Street, Sudbury, Suffolk CO10 2AA, Reino
Unido
Comercial
19/09/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Alojamento temporário; serviços de alojamento
em hotéis; serviços de reserva de hotéis; serviços
de hotéis, todos relacionados com actividades
desportivas. (Classe 43)

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001969/2012/ME/MP&S
4,35
Vivo Energy Holding B.V.
Holandesa
K.P. van der Mandelelaan 130, 3062 MB, Rotterdam,
Netherlands
Industrial e Comercial
23/03/2012
abaixo listados

Petróleo bruto e produtos derivados de petróleo, carburantes incluindo óleos de
motor e óleo lubrificantes de motor; óleo lubrificante e graxa, graxas e lubrificantes
industriais; óleos, lubrificantes sintéticos, óleos combustíveis; combustível de queima, de aquecimento e de cozinha; combustível diesel; querosene, combustível de
avião; combustível naval; composições de absorção de absorção, de ancoradouro
e de conexão árida; iluminação; combustível para iluminação gás de petróleo liquefeito; betume; velas e pavios (iluminação). (Classe 4) Serviços de vendas ao varejo;
publicidade, administração de empresas, marketing; administração comercial; trabalhos de escritório. (Classe 35)
Reivindicação de Prioridade : reivindica-se a prioridade desta marca com base
no pedido de registo de registo na marca nº 140286 pedida em 29-09-2011.

boletim da propriedade intelectual

boletim finalissimo.indd 49

49
17-11-2014 14:09:38

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001970/2012/ME/MP
09
NikON Corporation
Japonesa
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan
Industrial e Comercial
13/09 /2012
abaixo listados

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de vigilância, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de
socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, comutar, transformar, acumular, regular ou controlar electricidade; aparelhos para o registo,
a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de prépagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; extintores; equipamento fotográfico, peças e
acessórios respectivos; câmaras de vídeo digitais, peças e acessórios respectivos; lentes para câmaras; baterias e carregadores de baterias para câmaras e câmaras
digitais; controlos remotos para câmaras e câmaras digitais; caixas para câmaras e câmaras digitais; correias para câmaras e câmaras digitais; binóculos; telémetros;
visores de alcance; software de computador para editar e gerir imagens e filmes; publicações electrónicas; maquinas e instrumentos de medição sem contacto; software
de computador; projectores de ecrãs de cristais líquidos; câmaras com projector de cristais líquidos; câmaras digitais com projector de cristais líquidos; microscópios;
microscópios de electrões; microscópios biológicos; microscópios de electrões raio-X; mira para espingardas; mira telescópica; monóculos; óculos; lentes oftálmicas;
lentes ópticas; lentes para óculos; lentes de contacto; armações para óculos; óculos de sol e armações para óculos de sol; lentes para óculos de sol; cartões de memória
e adaptadores para cartões de memória; sistemas de cultura e observação de células; lupas; miras telescópicas; molduras digitais; telescópio para armas de fogo; miras
para armas de fogo; aparelhos e sistemas de fabrico de semicondutores; aparelhos e sistemas de fabrico de substratos para ecrãs de cristais líquidos; aparelho de
exposição de semicondutores; aparelho de exposição de cristais líquidos; aparelho de teste de semicondutores; aparelho de teste de cristais líquidos; máquinas de polir e
sistemas de “wafers”; peças e acessórios para máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; peças e acessórios para máquinas e sistemas de fabrico de cristais
líquidos; peças e acessórios para aparelhos de exposição de semicondutores; peças e acessórios para aparelhos de exposição de cristais líquidos; peças e acessórios
para aparelhos de teste de semicondutores; peças e acessórios para aparelhos de teste de cristais líquidos; peças e acessórios para aparelhos de teste de máquinas
de polir e sistemas de “wafers”; estojos especiais para aparelhos e instrumentos fotográficos; filtros de raios ultravioletas para câmaras e câmaras digitais; filtros para
câmaras e câmaras digitais; flashes para câmaras e câmaras digitais; lâmpadas de flash para câmaras e câmaras digitais; disparadores para câmaras e câmaras digitais;
obturadores para câmaras e câmaras digitais; slides [fotografia]; enroladores para câmaras e câmaras digitais; pés para aparelhos fotográficos; diapositivos [fotografia];
visores para câmaras e câmaras digitais; tripés para câmaras e câmaras digitais; epidiascópios; telemóveis; telefones celulares; smartphones; dispositivos terminais
portáteis; digitalizadores [scanners]; câmaras CCD (dispositivo de acoplamento por carga); adesivos decorativos para câmaras; cartões de memória SD; cartões de
memória flash; hubs USB; dispositivos de leitura de cartões de memória de flash; software de jogos de vídeo; altifalantes; metrónomos. ( Classes 09)

NP300
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001973/2012/ME/MP
32
Suntory Holdings Limited
Japonesa

Marca nº
Classes
Requerente

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka
530-8203, Japan
Industrial e Comercial
20/09/2012

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Refrigerantes que contenham vitamina C, não adaptados para fins medicinais;
bebidas á base de soro de leite; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes ou pós para preparar
bebidas; sumos de legumes; extratos de lúpulo para fazer cerveja. (Classe 32)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Nacionalidade
Residência

00001975/2012/ME/MP
29
Grupo Leche Pascual, S.A.
Espanhola

28/09/2012

Residência
Actividade
Data do pedido

Leite e produtos lácteos; bebidas à base de leite
contendo frutas. (Classe 29)

Industrial e Comercial
27/09/2012
abaixo listados

Automóveis, vagões, camionetas, carrinhas, veículos desportivos utilitários,
autocarros, caravanas, carros desportivos, carros de corridas, empilhadores,
tractores de reboque (tractores) e partes estruturais e acessórios para os
mesmos; tractores; alarmes contra o roubo para veículos; rodelas adesivas de
borracha para reparar câmaras-de-ar ou pneus; todos incluídos na Classes 12 .

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

Avenida. De Manoteras, 24, Madrid, 28050, Spain
Industrial e Comercial

00001974/2012/ME/MP
12
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha ( também usa Nissan
Motor Co., Ltd.)
Japonesa
Nº. 2 Takaracho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi
Kanagawa-Ken, Japan

Produtos/Serviços

00001976/2012/MN/MP
24,25,26
Panu D´Obra, Sociedade Unipessoal, Lda
Cabo-Verdiana
Nossa Senhora da Graça – Achada Santo António, Rua
da Assembleia Nacional, nº 3, Cidade da Praia
Industrial e Comercial
03/10/2012
abaixo listados

Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras Classes; coberturas de cama
e coberturas de mesa (Classe 24). Vestuário; calcado; chapelaria (Classe 25).
Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós; alfinetes e agulhas;
flores artificiais (Classe 26).
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SUNTORY

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001977/2012/ME/MS
30,32
Suntory Holdings Limited
Japonesa
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka
530-8203, Japão
Industrial e Comercial
7/09/2012
abaixo listados

Café, café em grão, bebidas á base de café, café gelado, chá, folhas de chá, chá com sabor a fruta, bebidas à base de chocolate; temperos [que não sejam especiarias];
especiarias; produtos aromáticos para uso alimentar [que não sejam “óleos essenciais”]; arroz sem casca; aveia sem casca; cevada sem casca; farinha; glúten para uso
alimentar; preparações feitas de cereais; bolinhos de massa chineses recheados [gyoza cozidos]; sanduíches; bolinhos de, massa chineses cozinhados a vapor [shumai,
cozidos]; sushi; bolas fritas de mistura de massa com pequenos pedaços de polvo, [takoyaki]; brioches recheados com carne picada; hambúrgueres [sanduíches]; pizzas;
refeições embaladas [preparadas], cachorros-quentes [sanduíches]; pastéis de carne; ravioli; confeitaria; pão e brioches; misturas instantâneas para confeitaria; misturas
para gelados alimentares; misturas para sorvetes; para de amêndoas; levedura em pó; arroz de malte fermento [koji]; levedura; fermento em pó; gelo para refrescar;
matérias para engrossar gelados alimentares; produtos para a amaciar a carne para uso doméstico; produtos para engrossar natas batidas; subproduto de arroz para
uso alimentar (borras de saké). (Classe 30) Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas carbonatadas [bebidas refrescantes]; sumos de
fruta; sumos de legumes [bebidas]; bebidas à base de soro de leite, extractos de lúpulo para fazer cerveja. (Classe 32)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001978/2012/ME/MP
34
Philip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Industrial e Comercial
12/10/2012

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “Kretek”, “Snus”,
sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal) artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, latas
para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar
cigarros, isqueiros; fósforos. (Classe 34)

adiante listados

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001979/2012/ME/MP&S
09,42
The Linux Foudation
Americana
1796 18th Street, suite C San Francisco, California,
94107, U.S.A.

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

PHILIP MORRIS

Industrial e Comercial
28/03/2012
abaixo listados

Produtos/Serviços: Software de computador, aplicações de software de computador; aplicações de software para dispositivos móveis; aplicações de software para
dispositivos móveis para funcionar em dispositivos electrónicos portáteis, telemóveis, smartphones, computadores do tipo tablet, computadores portáteis, reprodutores
portáteis, assistentes digitais pessoais (PDAs), TVs inteligentes, dispositivos de assistentes digitais em empresas, e em computadores de veículos; desenvolvimento
de aplicações de programas de computador para computadores pessoais e portáteis; sistemas operativos de computador, software utilitário de computadores e
outro software de computador usado para manter e operar um sistema de computador; hardware de computador; processadores de dados; processadores de dados
programáveis; semicondutores; microprocessadores; dispositivos de semicondutores; circuitos integrados; conjuntos de chips para computador; computadores;
computadores portáteis; dispositivos sem fio usados para a ligação à internet com transmissão de dados e de imagem; dispositivos electrónicos portáteis, telefones
celulares, telefones inteligentes, dispositivos electrónicos portáteis, telemóveis, smartphones, assistentes digitais pessoais (PDAs); dispositivos electrónicos portáteis,
telemóveis, smartphones, assistentes digitais pessoais (PDAs) para a transmissão sem fios de dados e/ou sinais de voz e/ou incorporação de e-mail, pager, fax, rádio,
de organizador pessoal, de ligação celular, de ligações sem fios, reprodutor de mp3, sistema de navegação por satélite, receptor de sistema de posicionamento global
(GPS), registo de sistema de posicionamento global de dados para a gravação e classificação de viagens, câmara digital, câmara de vídeo digital e/ou sistema operativo de
computador; dispositivos electrónicos portáteis para gravar, organizar, transmitir, reproduzir e analisar ficheiros de texto, dados, vídeo e áudio; sistemas de informação
e de entretenimento para uso em veículos; dispositivos de navegação para uso em veículos; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a
condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução de som ou de
imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecânicos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de
calcular, equipamento para o tratamento da informação e computadores; extintores. (Classe 09) Fornecimento de informações nas áreas de concepção de software e
desenvolvimento e instalação e manutenção de software, concepção e desenvolvimento de software, serviços científicos e tecnológicos e de investigação e concepção a
eles referentes, análise industrial e serviços de pesquisa, concepção e desenvolvimento de hardware e de software. (Classe 42)
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PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00001980/2012/ME/MP&S
18, 25, 35
Grupo Massimo Dutti, S.A.
Espanhola
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex 15142
Arteixo (A Coruña), Espanha
Industrial e Comercial
28/09/2012
abaixo listados

couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos em outras Classes; peles de animais, peles; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéusde-sol e bengalas; chicotes e selaria, sacos para alpinistas e campistas e sacos de praia, sacos para desporto; armações de saco de mão; armações para chapéus-de-chuva
ou chapéus-de-sol; bastões de montanhismo, bolsas, malas de mão, conjuntos de viagem e estojos para chaves (marroquinaria); pastas de executivo, sacos porta-fatos para
viagem; caixas de couro para chapéus, sacos de estilingue para transportar crianças; carrinhos de compras com rodas; caixas em couro ou em cartão-couro; caixas de fibra
vulcanizada; carteiras de bolso; pastas; mochilas escolares e porta-documentos; sacos escolares; estojos de toilete (não guarnecidos); coleiras para animais; trelas de couro;
cordões de couro, fios de couro; bainhas de chapéus-de-chuva; mantas de sela para cavalos; mochilas e sacos para as costas, caixas de música; cabrestos, sacos (envelopes,
bolsas) de couro, para embalagem; torção de couro, fios de couro; pegas de malas, pegas de bengalas e chapéus-de-chuva; chicotes; cobertores de cavalo; revestimentos de
móveis de couro; vestuário para animais; almofadas para selas de cavalo; anéis para chapéus-de-chuva; viseiras (arreios); acessórios de arreios; bengalas-assentos; cintos
de ombro (faixas) de couro; sacos de ferramenta de couro (vazios); bolsas de malha; focinheiras, rédeas (arreios); cabeçadas; cartão-couro; bandas de couro; malas de
viagem, sacos de compras; correias para equipamentos de soldados; tirantes de arreios, correias de arreios; tiras de couro (selaria); correias para patins; imitação de couro;
guarnições de couro para móveis; correias de couro; crepões (partes de peles); peles curtidas; chicotes; revestimentos de pele (peles); loros de estribos, peças de borracha
para estribos; freios para animais (arreios); rédeas; malas; molesquine (imitação de couro); pele; pele de camurça, que não seja para fins de limpeza; sacos de nariz (sacos
de ração); sacos de rede para compras; embalagens, de couro, para molas; joalheiras para cavalos; selas de equitação; fixações para selas; porta-cartões [carteiras]; tirantes
(arreios); válvulas de couro. (Classe 18) vestuário, calçado e chapelaria; vestidos; roupas de motoristas e ciclistas; bibes, sem ser de papel; fitas para o cabelo (vestuário);
roupões; fatos de banho, roupas de banho, toucas de banho e sandálias; boás (peles para usar à volta do pescoço); protetores de colarinho; botas para desporto e sapatos
de praia; capuzes (vestuário); xailes, cintos (vestuário); cintos para dinheiro (vestuário); fatos impermeáveis para esqui aquático; gravatas; espartilhos (roupa interior);
charpas (faixas); estolas de pele; lenços; bonés (chapelaria); luvas (vestuário), vestuário impermeável; cintas; mantilhas; meias; peúgas; bandanas (lenços); peles (vestuário);
pijamas; solas para calçado; saltos; véus (vestuário); suspensórios; enxovais de recém-nascidos (vestuário); colares (vestuário); camisolas de alças; luvas; aquecedores de
orelha (vestuário); palmilhas; punhos, pulseiras (vestuário); combinações; roupas de praia; bolsos para vestuário; suspensórios para meias; suspensórios; saiotes; collants;
aventais (vestuário); trajes de máscara; uniformes; bonés de pala; galochas; sapatos de madeira; ligas; casacos; sapatos ou sandálias de esparto; dispositivos antiderrapantes
para botas e sapatos; roupões de banho; chinelos de banho; macacões; batas, corpetes (roupa interior); boinas; cobre-pés, sem ser eléctricos; botas de atacadores; botas;
gáspeas de botas; pitons de calçado de futebol; meias-botas; acessórios de metal para calçado; pontas para calçado; viras para calçado; reforços de calcanhar para calçado;
ceroulas (vestuário), calças; camisas; encaixes de camisas; peitilhos de camisa; camisetas; tee-shirts; corpetes (lingerie); camisolas interiores, coletes, jaquetas (vestuário),
coletes para pesca; jaquetas (vestuário); combinações (vestuário); cuecas (roupa interior); vestuário de pronto-a-vestir; golas destacáveis; vestuário de couro, vestuário de
imitações de couro; toucas de banho; saias; forros de pronto-a-vestir (partes de vestuário); sobretudos, casacos compridos, gabardines (vestuário); sapatos de ginástica,
camisolas (vestuário); pulloveres, sweaters; librés; abafadores (vestuário); gáspeas de calçados; quadrados de bolso; parkas, pelerines; casacos de pele; calças; perneiras,
polainas, leggings, meias, artigos de malha (vestuário), vestuário para ginástica; roupa exterior; roupa interior; sandálias; saris; cuecas; chapéus; toucas; togas; presilhas
para polainas, presilhas para calças; turbantes; fatos; chinelos; sapatos, sapatos de desporto. (Classe 25) publicidade, gestão de negócios, administração comercial;
trabalhos de escritório; serviços de assistência para gestão de negócios ou funções comerciais para uma empresa industrial ou comercial; organização de exposições e
feiras para fins comerciais ou de publicidade; serviços de promoção prestados por uma empresa comercial através da emissão a clientes de cartões de serviços de loja;
serviços de modelos para promoções de vendas ou para fins de publicidade; edição de textos publicitários; decoração de montras; serviços de assistência para o funcionamento
de uma sociedade comercial numa base de franquia; demonstração de produtos; promoção de vendas (para terceiros); vendas em leilões públicos; serviços de gestão e
promoção de centros comerciais; serviços de assistência para funções comerciais de uma empresa consistindo no processamento de encomendas através de redes de
comunicações globais; agências de importação e exportação; agências de publicidade em linha numa rede de computadores, serviços de fornecimento a terceiros (compra
de produtos e serviços para outras empresas); distribuição de amostras, gestão de ficheiros informáticos, relações públicas; agências de informações comerciais; agências
de publicidade; aluguer de máquinas de máquinas de venda automática; aluguer de espaço publicitário; divulgação de material publicitário, assistência de gestão de negócios;
pesquisa de dados em arquivos de computador (para terceiros); compilação de informações em bases de dados de computadores; transcrição; preparação de colunas
publicitárias; assistência de gestão comercial ou industrial; gestão de negócios de artistas; publicidade directa por correio; actualização de material publicitário; reprodução
de documentos, estudos de marketing; afixação de cartazes, publicidade exterior, sondagens de opinião; sistematização de informações em bases de dados de computador;
publicação de textos publicitários; agências de vendas e serviços de organização de vendas; serviços de venda a retalho e por grosso, por quaisquer meios, de sabões,
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos, velas, desodorantes, sem ser para uso pessoal, desodorizantes para vestuário e matérias
têxteis, ferramentas e instrumentos manuais (conduzidos manualmente); talheres; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para transmissão, gravação ou reprodução de som
ou imagens, suportes de dados magnéticos, discos de gravação, equipamentos de processamento de dados e computadores, dispositivos periféricos de computador, óculos
(pince-nez), estojos de óculos (estojos de pince-nez) e estojos de lentes de contacto; capacetes de protecção, discos compactos (memória só de leitura), metais preciosos e
suas ligas e produtos em metais preciosos ou em plaqué, joalharia, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, botões de punho, relógios, papel, papelão,
produtos de impressão, material de encadernação, fotografias, artigos de papelaria, adesivos para papelaria ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis,
material de instrução e de ensino (excepto aparelhos), caixas de papelão ou de papel, sacos (envelopes, bolsas) de papel ou de plástico, para embalagens; almanaques,
periódicos, livros, livros de endereços, couro e imitações de couro, peles, malas e sacos de viagem, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas, chicotes e selaria, sacos de
mão, móveis, espelhos, molduras, utensílios e recipientes domésticos ou de cozinha, pentes e esponjas, escovas (com excepção de pincéis), materiais para fabricação de
escovas, artigos para limpeza, têxteis e produtos têxteis, coberturas de cama e de mesa, roupa de banho (excepto vestuário), cortinas de tecido ou plástico roupa de casa,
toalhas em matérias têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, rendas e bordados, fitas e laços, botões, ganchos e ilhós, alfinetes e agulhas, flores artificiais, almofadas de
alfinetes, enfeites de sapatos e de chapéus (sem ser de metais preciosos), enfeites de cabelo, jogos, brinquedos, artigos de ginástica e desporto, artigos para fumadores;
junção, para benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver de forma conveniente e comprar esses produtos. (Classe 35).
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

000001982/2012/ME/MP&S
18, 25, 35
Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex, S.A.)
Espanhola
Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142
Arteixo, A Coruña, Espanha
Industrial e Comercial
17/10/2012
abaixo listados

Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus de sol e
bengalas; chicotes e selaria; sacos de alpinistas e campistas e sacos de praia; sacos para desporto; armações de sacos de mão; armações de chapéus-de-chuva ou chapéus
de sol; bastões de montanhismo; bolsas; malas de senhora; bolsas de viagem e estojos para chaves (em couro); pastas de executivo; sacos de vestuário para viagem; caixas
em couro para chapéus; alcofas para transportar as crianças; sacos com rodízios para compras; caixinhas em couro ou em cartão-couro; caixas em fibra vulcanizada;
carteiras; porta-documentos; sacolas para estudantes e carteiras para documentos; sacos escolares; estojos de toilette (vazios); coleiras para animais; trelas; atacadores
em couro; cordões em couro; estojos de chapéus-de-chuva; gualdrapas de selas para cavalos; mochilas; mochilas de campismo; sacos para as costas; porta-partituras;
cabrestos; sacos (invólucros e bolsinhas) em couro, para embalagem; cordão de couro; fio de couro; pegas de malas; punhos de bengalas e cabos de chapéus-de-chuva;
trelas; mantas para cavalos; revestimentos de móveis em couro; vestuário para animais; almofadas acolchoadas de selas para cavalos; anéis para chapéus-de-chuva;
antolhos; guarnições de arreios; bengalas-assento; bandoleiras (correias), em couro; malas de ferramentas (vazias); bolsas de malhas; açaimos; rédeas; cabrestos; cartãocouro; coleiras para animais; malas de viagem; sacos de compras; correias para equipamento de soldado; tirantes de arreios; correias de arreios; correias em couro
(selaria); correias para patins; imitações de couro; guarnições em couro para mobiliário; cordões em couro; couro curtido; peles curtidas; chicotes; coberturas em pele
(pelaria); loros de estribos; peças de borracha para loros de estribos; freios para animais (arreios); rédeas; malas de viagem; peles sintéticas (imitação de couro); peles;
peles de camurça; sem ser para limpeza; alcofas para forragem para prender à cabeça do cavalo; sacos de rede para compras; baínhas para molas em couro; joelheiras
para cavalos; selas; presilhas de selas; porta-cartões (blocos de notas); tirantes (arreios); válvulas em couro. (Classe 18) Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para
automobilistas e ciclistas; babetes não em papel; fitas para a cabeça (vestuário); roupões; fatos de banho; fatos de banho; toucas e sandálias; boás de pele para usar à
volta do pescoço; cachecóis; botas de desporto e sapatos de praia; toucas (vestuário); xales; cintos (vestuário); cintos para dinheiro (vestuário); fatos isotérmicos para
esqui aquático; gravatas; cintas inteiras (roupa interior); faixas (vestuário); estolas (peles); lenços de pescoço; bonés (chapelaria); luvas (vestuário); vestuário impermeável;
cintas; mantilhas; meias; peúgas; bandanas (lenços para o pescoço); peles (vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; roupa para
bebé; golas (vestuário); camisolas interiores; camisetas desportivas de alças; luvas sem dedos; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos de camisa (vestuário); punhos
(vestuário); sovacos (protectores de roupa); vestuário de praia; algibeiras de vestuário; suportes de peúgas; ligas; saiotes; collants; aventais (vestuário); fatos de fantasia;
uniformes; palas de boné; galochas; tamancos; ligas; casacos; alpercatas; antiderrapantes para calçado; roupões de banho; chinelos de banho; macacões, batas; bodies;
boinas; almofadas forradas para aquecer os pés não eléctrica; borzeguins; botas; canos de botas; pitons de calçado de futebol; botins; ferragens para calçado; protectores
para calçado; viras de calçado; calcanheiras para calçado; ceroulas (vestuário); calças; camisas; encaixes de camisas; peitilhos de camisas; camisetas; t-shirts; camisolas
interiores; coletes; casacos de malha; jaquetas; coletes de pesca; blusões; fatos-macaco (vestuário); cuecas (roupa interior); artigos de vestuário confeccionados; colarinhos
postiços; vestuário em couro; vestuário em imitação de couro; toucas de duche; saias; forros de vestuário confeccionados; sobretudos, casacos compridos; gabardinas
(vestuário); sapatos de ginástica; blusas de malha (vestuário); pulóveres; camisolas; librés; regalos (vestuário); gáspeas para calçado; algibeiras quadradas de vestuário;
parcas; pelerines (romeiras); peliças; calças; polainas; polainitos; perneiras; artigos de malha; vestuário tricotado; vestuário de ginástica; vestuário exterior; roupa interior;
sandálias; saris; cuecas; chapéus; escapulários; togas; presilhas para polainas; presilhas para calças; vestidos; turbantes; fatos; chinelos; sapatos; calçado de desporto.
(Classe 25) Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de assistência para a gestão de negócios ou funções
comerciais para uma empresa industrial ou comercial; organização de exposições e feiras com fins comerciais ou de publicidade; serviços de promoção prestados por
uma empresa comercial a emissão de cartões de loja de serviços aos clientes; serviços de modelagem para as promoções de vendas ou para fins publicitários; edição de
textos publicitários; decoração de montras; serviços de assistência para o funcionamento de uma sociedade comercial numa base de franquia; demonstração de produtos;
promoção de vendas (para terceiros), vendas em leilões públicos; promoção de centro comercial e de serviços de gestão; serviço de assistência para as funções comerciais
de uma empresa consistindo no processamento de ordens através de redes globais de comunicações; agências de importação e exportação; publicidade on-line numa rede
de computadores; prestação de serviços a terceiros (compra de produtos e serviços para outras empresas); distribuição de amostras; gestão de arquivo informatizado;
relações públicas; agências comerciais de informação; agências de publicidade, aluguer de máquinas de venda automática; aluguer de espaço publicitário; difusão de
material publicitário, assistência de gestão de negócios; dados de pesquisa em arquivos informatizados (para os outros); compilação de informações em bases de dados
de computadores; transcrição; preparação de colunas de publicidade; assistência de gestão comercial ou industrial; gestão de negócios de artistas; difusão e distribuição
de material publicitário; actualização de material publicitário; reprodução de documentos; estudos de mercado; afixação de cartazes, publicidade exterior; sondagens de
opinião; sistematização de informações em bases de dados de computador, publicação de textos publicitários, agências de vendas e organização de serviços de vendas;
serviços de venda por grosso e a retalho, por qualquer meio; agrupamento em benefício de terceiros de diversos produtos permitindo aos clientes ver adequadamente e
comprar esses produtos. (Classe 35)
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

000001983/2012/ME/MP&S
18, 25, 35
Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex, S.A.)
Espanhola
Avenida de la Diputación, Edifício Inditex, 15142
Arteixo, A Coruña, Espanha
Industrial e Comercial
17/10/2012
abaixo listados

Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus de sol e
bengalas; chicotes e selaria; sacos de alpinistas e campistas e sacos de praia; sacos para desporto; armações de sacos de mão; armações de chapéus-de-chuva ou chapéus
de sol; bastões de montanhismo; bolsas; malas de senhora; bolsas de viagem e estojos para chaves (em couro); pastas de executivo; sacos de vestuário para viagem; caixas
em couro para chapéus; alcofas para transportar as crianças; sacos com rodízios para compras; caixinhas em couro ou em cartão-couro; caixas em fibra vulcanizada;
carteiras; porta-documentos; sacolas para estudantes e carteiras para documentos; sacos escolares; estojos de toilette (vazios); coleiras para animais; trelas; atacadores
em couro; cordões em couro; estojos de chapéus-de-chuva; gualdrapas de selas para cavalos; mochilas; mochilas de campismo; sacos para as costas; porta-partituras;
cabrestos; sacos (invólucros e bolsinhas) em couro, para embalagem; cordão de couro; fio de couro; pegas de malas; punhos de bengalas e cabos de chapéus-de-chuva;
trelas; mantas para cavalos; revestimentos de móveis em couro; vestuário para animais; almofadas acolchoadas de selas para cavalos; anéis para chapéus-de-chuva;
antolhos; guarnições de arreios; bengalas-assento; bandoleiras (correias), em couro; malas de ferramentas (vazias); bolsas de malhas; açaimos; rédeas; cabrestos; cartãocouro; coleiras para animais; malas de viagem; sacos de compras; correias para equipamento de soldado; tirantes de arreios; correias de arreios; correias em couro
(selaria); correias para patins; imitações de couro; guarnições em couro para mobiliário; cordões em couro; couro curtido; peles curtidas; chicotes; coberturas em pele
(pelaria); loros de estribos; peças de borracha para loros de estribos; freios para animais (arreios); rédeas; malas de viagem; peles sintéticas (imitação de couro); peles;
peles de camurça; sem ser para limpeza; alcofas para forragem para prender à cabeça do cavalo; sacos de rede para compras; baínhas para molas em couro; joelheiras
para cavalos; selas; presilhas de selas; porta-cartões (blocos de notas); tirantes (arreios); válvulas em couro. (Classe 18) Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para
automobilistas e ciclistas; babetes não em papel; fitas para a cabeça (vestuário); roupões; fatos de banho; fatos de banho; toucas e sandálias; boás de pele para usar à
volta do pescoço; cachecóis; botas de desporto e sapatos de praia; toucas (vestuário); xales; cintos (vestuário); cintos para dinheiro (vestuário); fatos isotérmicos para
esqui aquático; gravatas; cintas inteiras (roupa interior); faixas (vestuário); estolas (peles); lenços de pescoço; bonés (chapelaria); luvas (vestuário); vestuário impermeável;
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cintas; mantilhas; meias; peúgas; bandanas (lenços para o pescoço); peles (vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; roupa para
bebé; golas (vestuário); camisolas interiores; camisetas desportivas de alças; luvas sem dedos; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos de camisa (vestuário); punhos
(vestuário); sovacos (protectores de roupa); vestuário de praia; algibeiras de vestuário; suportes de peúgas; ligas; saiotes; collants; aventais (vestuário); fatos de fantasia;
uniformes; palas de boné; galochas; tamancos; ligas; casacos; alpercatas; antiderrapantes para calçado; roupões de banho; chinelos de banho; macacões, batas; bodies;
boinas; almofadas forradas para aquecer os pés não eléctrica; borzeguins; botas; canos de botas; pitons de calçado de futebol; botins; ferragens para calçado; protectores
para calçado; viras de calçado; calcanheiras para calçado; ceroulas (vestuário); calças; camisas; encaixes de camisas; peitilhos de camisas; camisetas; t-shirts; camisolas
interiores; coletes; casacos de malha; jaquetas; coletes de pesca; blusões; fatos-macaco (vestuário); cuecas (roupa interior); artigos de vestuário confeccionados; colarinhos
postiços; vestuário em couro; vestuário em imitação de couro; toucas de duche; saias; forros de vestuário confeccionados; sobretudos, casacos compridos; gabardinas
(vestuário); sapatos de ginástica; blusas de malha (vestuário); pulóveres; camisolas; librés; regalos (vestuário); gáspeas para calçado; algibeiras quadradas de vestuário;
parcas; pelerines (romeiras); peliças; calças; polainas; polainitos; perneiras; artigos de malha; vestuário tricotado; vestuário de ginástica; vestuário exterior; roupa interior;
sandálias; saris; cuecas; chapéus; escapulários; togas; presilhas para polainas; presilhas para calças; vestidos; turbantes; fatos; chinelos; sapatos; calçado de desporto.
(Classe 25) Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de assistência para a gestão de negócios ou funções
comerciais para uma empresa industrial ou comercial; organização de exposições e feiras com fins comerciais ou de publicidade; serviços de promoção prestados por
uma empresa comercial a emissão de cartões de loja de serviços aos clientes; serviços de modelagem para as promoções de vendas ou para fins publicitários; edição de
textos publicitários; decoração de montras; serviços de assistência para o funcionamento de uma sociedade comercial numa base de franquia; demonstração de produtos;
promoção de vendas (para terceiros), vendas em leilões públicos; promoção de centro comercial e de serviços de gestão; serviço de assistência para as funções comerciais
de uma empresa consistindo no processamento de ordens através de redes globais de comunicações; agências de importação e exportação; publicidade on-line numa rede
de computadores; prestação de serviços a terceiros (compra de produtos e serviços para outras empresas); distribuição de amostras; gestão de arquivo informatizado;
relações públicas; agências comerciais de informação; agências de publicidade, aluguer de máquinas de venda automática; aluguer de espaço publicitário; difusão de
material publicitário, assistência de gestão de negócios; dados de pesquisa em arquivos informatizados (para os outros); compilação de informações em bases de dados
de computadores; transcrição; preparação de colunas de publicidade; assistência de gestão comercial ou industrial; gestão de negócios de artistas; difusão e distribuição
de material publicitário; actualização de material publicitário; reprodução de documentos; estudos de mercado; afixação de cartazes, publicidade exterior; sondagens de
opinião; sistematização de informações em bases de dados de computador, publicação de textos publicitários, agências de vendas e organização de serviços de vendas;
serviços de venda por grosso e a retalho, por qualquer meio; agrupamento em benefício de terceiros de diversos produtos permitindo aos clientes ver adequadamente e
comprar esses produtos. (Classe 35)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001984/2012/ME/MS
36,42
Executive Relocations SAS
Francesa
Nº 9, Rue Thomas Edison, Gennevilliers, 92230, França
Comercial
03/10/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários;
negócios imobiliários. (Classe 36) Serviços científicos
e tecnológicos e pesquisa e concepção com eles
relacionados; serviços de pesquisa e de análise
industrial; concepção e desenvolvimento de software e
hardware informático. (Classe 42)

Produtos/Serviços

00001985/2012/MN/MS
35, 39, 41,43
Golden School
Cabo-Verdiana
Palmarejo
Comercial
25/09/2012
Gestão de negócios comerciais. (Classe 35)
Transporte e organização de viagens. (Classe
39) Educação, formação, divertimento, atividade
desportivas e culturais. (Classe 41) Serviços de
restauração e alojamento temporário. (Classe 43)

LASSA ICEWAYS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00001986/2012/ME/MP
12
Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi Ve Ticaret
Anonim Sirketi
Turquia
Sabanci Center Kule 2 K: 7-8-9 4. Levent/Istanbul,
Turquia
Industrial e Comercial
14/06/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Pneus Interiores e exteriores para veículos, pneus sem
câmara. (Classe 12)

Produtos/Serviços

00001987/2012/MN/MP
12
Cabo Verde Rent-A-Car
Cabo-Verdiana
Achada Grande Trás, Cidade da Praia
Ilha de Santiago, Cabo Verde
Comercial
25/10/2012
Serviço de aluguer de automóveis com e sem condutor.
(Classe 12)
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Data do pedido
Produtos/Serviços

00001988/2012/ME/MP
05, 29, 30, 32
H.J. Heinz Company
Americana
One PPG Place, Suite 3100 Pittsburg, Pennsylvania
15222, Estado Unidos da América
Industrial e Comercial
25/10/2012

Actividade
Data do pedido

abaixo listadas

Produtos: Preparações farmacêuticas e veterinárias; produtos sanitários para
uso médico; substancias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para
bebes; emplastros, material para pensos; materiais para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas. (Classe 05). Carne, peixe, aves e caça; extractos
de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados; geleias,
doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis. (Classe
29) Café, chá, cacau, açúcar, arroz tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas
e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria, confeitaria, gelados comestíveis;
mel, xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar (Classe 30) Cervejas; águas
minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de
fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas. (Classe 32)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001990/2012/MN/MP
7
Quioco Sociedade Unipessoal Lda
Cabo-Verdiana
Monte Vermelho
Comercial
26/10/2012

Comercial
25/10/2012

Produtos/Serviços

Serviços de restauração (alimentação). (Classe 43)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00001991/2012/ME/MP
05,29,30,32
H.J. Heinz Company
Americana
One PPG Place, Suite 3100 Pittsburg, Pennsylvania
15222, USA

Actividade
Data do pedido

Venda de material desportivo especializado de pesca
desportiva e profissional. (Classe 7)

00001989/2012/MN/MS
43
Fila´s Catering
Cabo-Verdiana
Rua Irmãs do amor de Deus, andar rés-do-chão,
número 23-A em São Vicente, N.S. da Luz, Cidade do
Mindelo – Alto São Nicolau

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Industrial e Comercial
25/10/2012
abaixo listados

Preparações farmacêuticas e veterinárias; produtos sanitários para uso médico;
substancias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebes;
emplastros, material para pensos; materiais para chumbar os dentes e para
impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas. (Classe 05). Carne, peixe, aves e caça; extractos
de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados; geleias,
doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis. (Classe
29) Café, chá, cacau, açúcar, arroz tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas
e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria, confeitaria, gelados comestíveis;
mel, xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar (Classe 30) Cervejas; águas
minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de
fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas. (Classe 32)

DON´T BE A MAYBE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

0001992/2012/ME/MP
34
Phillip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Comercial e Industrial
26/10/2012

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”,
sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros,
isqueiros; fósforos. (Classe 34)

adiante listados
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VENOFER
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00001995/2012/ME/MP
05
Vifor (International) AG (International) LTD.) (Vifor
(International) Inc.)
Suíça
Rechenstrasse 37, 9014, St. Gall, Suiça
Industrial e Comercial
06/11/2012
Preparações farmacêuticas e veterinárias bem como
preparações para cuidado de saúde. (Classe 05)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

TITAN
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00001996/2012/ME/MS
43
Hilton Hhonors Wordwide LLC
Americana
7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean, VA
22102, Estados Unidos da América
Industrial e Comercial
25/10/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços hoteleiros com recursos adicionados que
permitem aos participantes ganharem pontos que
podem ser trocados por alojamento gratuito ou com
desconto, passagens aéreas, aluguer de viaturas,
cruzeiros, prendas e ofertas. (Classe 43)

00001999/2012/ME/MP
29
Friesland Brands BV
Holandesa

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Industrial e Comercial
09/11/2012
Pneus. (Classe 12)

00002000/2012/ME/MP
29
Friesland Brands BV
Holandesa
Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, Holanda

Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, Holanda
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
14/11/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

00001997/2012/ME/MP
12
Titan International, Inc.
Americana
2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, United
States of America.

Produtos: Leite e produtos lácteos, em especial bebidas
de leite e de leite em pó, com ou sem aromas e/ou aditivos
alimentares e/ou vitaminas, bem como os produtos
acima descritos na forma solúvel, para preparar essas
bebidas; leite evaporado e leite condensado adoçado
ou sem adição de açúcar, natas, leite esterilizado, leite
desnatado, queijo, iogurte, bebidas à base de iogurte,
substitutos para as natas ou leite para uso no café;
branqueador de café; sobremesas e mousses (não
incluídas em outras Classes). (Classe 29)

Industrial e Comercial
14/11/2012
Produtos: Leite e produtos lácteos, em especial bebidas
de leite e de leite em pó, com ou sem aromas e/ou aditivos
alimentares e/ou vitaminas, bem como os produtos
acima descritos na forma solúvel, para preparar essas
bebidas; leite evaporado e leite condensado adoçado
ou sem adição de açúcar, natas, leite esterilizado, leite
desnatado, queijo, iogurte, bebidas à base de iogurte,
substitutos para as natas ou leite para uso no café;
branqueador de café; sobremesas e mousses (não
incluídas em outras Classes). (Classe 29)
Reivindicação de Cores: Azul e Branco.
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CLUB ROYAL CUT
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002002/2012/ME/MP
34
Philip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Comercial e Industrial
13/11/2012
abaixo listados

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002005/2012/MN/MP
3,12,14,15,16,18,20,22,24,25,26,27,28,29,30
31,32,33,34,35,36,37,39,41,43,44
Andrea Helena Cabral Monteiro
Cabo-Verdiana
Ilha do sal, Cabo Verde
Comercial e Industrial
13/11/2012
adiante listados

Sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelo (Classe 03).
Joalharia, bijuteria (Classe 14). Cartão; produtos de impressão; fotografias; adesivos
(Classe 16). Chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol (Classe 18). Molduras (Classe 20).
Sacos (Classe 22). Vestuário, calçado, chapelaria (Classe 25). Jogos, brinquedos
(Classe 28). Geleias, doces, compotas (Classe 29). Café, chá, sucedâneos de café;
pastelaria e confeitaria; mel, xaropes de melaço; sal (Classe 30). Plantas e flores
naturais (Classe 31). Bebidas de frutas e sumos de frutas (Classe 32). Bebidas
alcoólicas (Classe 33). Artigos para fumadores (Classe 34). Publicidade; gestão
de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe
35). Organização de viagens (Classe 39). Formação; divertimento; actividades
desportivas e culturais (Classe 41). Serviços de restauração (Classe 43).

Marca nº
Classes
Requerente

RUSSEL HOBBS

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”,
sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros,
isqueiros; fósforos. (Classe 34)

00002006/2012/ME/MP
07,09,11
Spectrum Brands (UK) Limited
Inglesa
Regent Mill, Fir Street, Failsworth, Manchester M35
OHS, United Kingdom
Industrial e Comercial
12/11/2012
abaixo listados

Máquinas, Máquinas de lavar louça; máquinas de lavar; máquina de moldar e selar sacos; aparelhos para a selagem a vácuo de embalagens de plástico de produtos;
máquinas eléctricas de cozinha; facas de cozinha eléctricas; afiadores de facas eléctricos; moinhos de café eléctricos; misturadores de alimentos eléctricos e batedeiras;
processadores de alimentos eléctricos; máquinas doméstica de preparação de bebidas e alimentos eléctrica; abre-latas eléctricos; aspiradores eléctricos, peças e
acessórios para todos os produtos atrás citados. (Classe 07) Aparelhos eléctricos; ferros de engomar eléctricos; temporizadores automáticos e controles para uso em
chaleiras e aparelhos para cozinhar; aparelhos para cozinhar e fabricar bebidas; interruptores eléctricos, tomadas, adaptadores, cabos e fios de arame; fios de fusível;
fusíveis eléctricos; testadores de circuitos eléctricos; baterias eléctricas; ferros de soldar eléctricos; saco selados para aspiradores, tudo a funcionar electricamente;
aparelhos e produtos para encaracolar e modelar o cabelo, todos aquecidos electricamente; instalações de comunicação eléctricos; ampliadores ópticos e óculos de
leitura, todos a funcionar electricamente; termómetros, dispositivos eléctricos para depilação cera; detectores de fumo; transformadores; isqueiros a gás piezo; peças
e acessórios para todos os produtos atrás citados. (Classe 09) Aparelhos de iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigerar, secar, ventilar, de
abastecimento de água, e instalações sanitárias; fogões; secadores; geleiras; congeladores; máquinas de fazer gelo, chaleiras, chaleiras eléctricas, panelas e bules de
café; aparelho eléctrico para fazer ou aquecer bebidas; máquinas domésticas eléctricas para aquecer e cozinhar alimentos; tostadeiras; torradeiras de pão eléctricas;
torradeiras sanduíche eléctricas; fornos eléctricos; grelhadores eléctricos; fogões de cozinha; bandejas de aquecimento de alimentos, carrinhos e suportes; fritadeiras;
iogurteira eléctrica; secadores de cabelo; suas partes e acessórios para todos os artigos atrás referidos. (Classe 11)
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MOBILE.CV
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002008/2012/ME/MS
42
Delalande & Gonçalves, Lda

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Portuguesa
EN101, Avenida Barros e Soares, 423, 4715 – 214
Nogueira, Braga, Portugal.
Comercial e Industrial
06/11/2012

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços
de pesquisas e concepção a eles referentes; serviços
de análises e pesquisas industriais; concepção e
desenvolvimento de computadores e de programas de
computadores. (Classe 42)

00002009/2012/ME/MS
43
Booking.com B.V.
Holandesa
Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam,
The Netherlands
Industrial e Comercial
20/11/2012
abaixo listados

Reserva de hotéis; reserva de alojamentos para férias, incluindo estâncias turísticas;
informações relacionadas com hotéis, alojamento para férias e estâncias turísticas
(alojamento), baseada ou não nos comentários de clientes; informação, assessoria
e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; incluindo o
fornecimento por via electrónica de todos os serviços atrás referidos. (Classe 43).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reivindicam-se as cores, azul-escuro, azul claro e branco
Reivindica-se prioridade baseada no pedido de registo no Benelux nr. 0919017 de
8 de Maio de 2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002010/2012/ME/MS
43
Booking.com B.V.
Holandesa
Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam,
The Netherlands
Industrial e Comercial
20/11/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

00002011/2012/ME/MS
43
Booking.com B.V.
Holandesa
Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam,
The Netherlands
Industrial e Comercial
20/11/2012
abaixo listados

Reserva de hotéis; reserva de alojamentos para férias, incluindo estâncias turísticas;
informações relacionadas com hotéis, alojamento para férias e estâncias turísticas
(alojamento), baseada ou não nos comentários de clientes; informação, assessoria
e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; incluindo o
fornecimento por via electrónica de todos os serviços atrás referidos. (Classe 43).

Reserva de hotéis; reserva de alojamentos para férias, incluindo estâncias turísticas;
informações relacionadas com hotéis, alojamento para férias e estâncias turísticas
(alojamento), baseada ou não nos comentários de clientes; informação, assessoria
e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; incluindo o
fornecimento por via electrónica de todos os serviços atrás referidos. (Classe 43).

Obs: Reivindicam-se as cores, azul-escuro, azul claro e branco
Reivindica-se prioridade baseada no pedido de registo no Benelux nr. 0919017 de
8 de Maio de 2012

Obs: Reivindicam-se as cores, azul-escuro, azul claro e branco
Reivindica-se prioridade baseada no pedido de registo no Benelux nr. 0919017 de
8 de Maio de 2012
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002012/2012/ME/MP&S
01,04,39
The Addax and Oryx Group Limited
Malta
Level 13, Portomaso Business Tower, Portomaso, St
Julians STJ 4011, Malta
Industrial e Comercial
20/11/2012
abaixo listados

Produtos químicos usados na indústria e na ciência, bem como na agricultura, horticultura, silvicultura e aquicultura; plásticos transformados de qualquer forma; borracha
em forma líquida resinas sintéticas e artificiais; polímeros utilizados na indústria; adesivos usados na indústria; detergentes para uso industrial; aditivos químicos para
combustíveis de motores, lubrificantes e combustível; lodo e aditivos químicos para lodo de perfuração; aditivos químicos e adjuvantes para insecticidas, herbicidas e
fungicidas; solventes; anticongelante; fluidos para circuitos hidráulicos e transmissão; óleo de travões, substâncias parta absorver petróleo, óleos e graxas; dispersantes
de petróleo. (Classe 01) Óleos e gorduras industriais; líquidos, combustíveis sólidos e gasosos; combustíveis; petróleo (bruto ou refinado); derivados de petróleo e
derivados de petróleo preparados; aditivos não químicos para óleos, lubrificantes e combustíveis; lubrificantes e graxas lubrificantes; óleos para transmissões, ceras;
vaselina para fins industriais; óleos para maquinaria e/ ou operações para trabalhar metal; fluidos para corte e moagem; lubrificantes para perfuração. (Classe 04)
Transporte, embalagem, armazenamento e distribuição de mercadorias; distribuição, fornecimento, transporte e armazenamento de combustível, óleo, petróleo, gás,
produtos químicos, lubrificantes e derivados dos mesmos; transmissão, fornecimento e distribuição de energia eléctrica; transporte de combustível e gás por oleoduto,
comboio e barco; serviços de transporte marítimos; serviços de abastecimento; serviços de abastecimento de veículos; abastecimento de navios, embarcações, aeronaves
e veículos terrestres; aluguer de espaço de navios ou espaço em navios para o transporte de mercadorias; serviços on-line relacionados com a organização e agendamento
de transporte de produtos. (Classe 39)
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Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002013/2012/ME/MP
29
B.S.A. Societé Anonyme
Francesa

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

33 Avenue du Maine Tour Maine Montparnasse, 75015
Paris, France
Industrial e Comercial
20/11/2012

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Leite e produtos lacticínios; óleos e gorduras
comestíveis; pratos preparados com os produtos acima
referidos.
Reivindicação de Cor: reivindicam-se as cores, dourado,
azul, vermelho e branco.

Marca nº
Classes

MINTFREEZE

Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002014/2012/ME/MP
03,21
Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Industrial e Comercial
22/11/2012
Preparações para branquear e outras substâncias para
a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, desodorizantes para
uso pessoal, óleos essenciais, cosméticos, loções para
os cabelos; dentífricos. (Classe 03); Utensílios e recipientes para a casa ou para a cozinha; luvas e esponjas;
luvas e esponjas; escovas (excepto pincéis); e artigos usados para fins de limpeza doméstica. (Classe 21)

00002015/2012/ME/MP
34
Philip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Comercial e Industrial
13/11/2012
Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco
incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os
fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco
de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”,
“snus”, sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal);
artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso
para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos. (Classe 34)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

HOTÉIS TIVOLI
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002016/2012/MN/MS
41
Ministério da Cultura
Cabo - Verdiana
Plateau - Praia

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

Comercial e Industrial
13/11/2012

Residência

Organização, produção e realização de espetáculos e
shows musicais nacionais e internacionais. produção
audio-visual, serviços de transmissão televisiva e de
rádio, produção de spots, videoclips e programas
televisivos, Gestão, representaçãoe intermediação
de Direitos de Autor, gravação e promoção de obras
musicais, CDs, DVDs.

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002017/2012/ME/MS
43
Hotéis Tivoli, S.A.
Portuguesa
Avenida da liberdade 185 P-1269-050 Lisboa Portugal
Comercial e Industrial
22/11/2012
Serviços hoteleiros; reserva de hotéis; serviços
de alojamento; serviços de catering; serviços de
restauração; snack-bar (Classe 43).
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TIVOLI HOTÉIS
& RESORTS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002017/2012/ME/MS
43
Hotéis Tivoli, S.A.
Portuguesa
Avenida da liberdade 185 P-1269-050 Lisboa Portugal
Comercial e Industrial
22/11/2012

TH & R
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços hoteleiros; reserva de hotéis; serviços
de alojamento; serviços de catering; serviços de
restauração; snack-bar (Classe 43).

Produtos/Serviços

00002019/2012/ME/MS
43
Hotéis Tivoli, S.A.
Portuguesa
Avenida da liberdade 185 P-1269-050 Lisboa Portugal
Comercial e Industrial
22/11/2012
Serviços hoteleiros; reserva de hotéis; serviços
de alojamento; serviços de catering; serviços de
restauração; snack-bar (Classe 43).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

BONJOUR
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002020/2012/ME/MP
29, 30, 32, 33

Marca nº
Classes

Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Industrial e Comercial
22/11/2012

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos
e gorduras comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas
e preparações feitas de cereais, pão, biscoitos, bolos, chocolate, pastelaria e
confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em
pó; sal, especiarias; alimentos preparados sob a forma de aperitivos. (Classe 30)
Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas de
fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32)
Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas). (Classe 33)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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Requerente
Nacionalidade
Residência

00002022/2012/ME/MP
32, 33
Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Industrial e Comercial
22/11/2012

Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Industrial e Comercial
2/11/2012
abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos
e gorduras comestíveis. (Classe 29) Class 30: Café, chá, cacau, açúcar, arroz,
farinhas e preparações feitas de cereais, pão, biscoitos, bolos, chocolate, pastelaria
e confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em
pó; sal, especiarias; alimentos preparados sob a forma de aperitivos. (Classe 30)
Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas de
fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32)
Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. (Classe 43)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe
32); Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).
(Classe 33)

00002021/2012/ME/MP&S
29,30,32,43

Produtos/Serviços

00002023/2012/ME/MP
32
Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Industrial e Comercial
22/11/2012
Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe
32).
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Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002024/2012/ME/MP
32
Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
22/11/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de
fruta; xaropes e outras preparações para
bebidas. (Classe 32)

00002026/2012/ME/MP
29, 30, 32, 33
Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens
Britânicas

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Industrial e Comercial
22/11/2012
abaixo listados

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações
para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, desodorizantes
para uso pessoal, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos;
dentífricos. (Classe 03) Utensílios e recipientes para a casa ou para a cozinha;
luvas e esponjas; luvas e esponjas; escovas (excepto pincéis); e artigos usados
para fins de limpeza doméstica. (Classe 21)

Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
22/11/2012

00002025/2012/ME/MP
03, 21
Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos
e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos;
geleias, doces, compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos
e gorduras comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau,
açúcar, arroz, farinhas e preparações feitas de cereais,
pão, biscoitos, bolos, chocolate, pastelaria e confeitaria,
gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura,
fermento em pó; sal, especiarias; alimentos preparados
sob a forma de aperitivos. (Classe 30) Cervejas,
águas minerais e gasosas e outras bebidas nãoalcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes
e outras preparações para bebidas. (Classe 32)Bebidas
alcoólicas (com excepção das cervejas). (Classe 33)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002027/2012/ME/MP
32
Wsb World Soft Drinks Limited
Britânica
Box 3175, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Industrial e Comercial
2/11/2012
Cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe
32)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente

00002028/2012/MN/MP
29, 30, 31 e 32
Faex Lda
Cabo-Verdiana
Palmerejo Baixo, Praia

Actividade
Data do pedido

Comercial
26/11/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva,
secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras
comestíveis (Classe 29). Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca
e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria;
gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó;
sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar
(Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluídos
noutras Classes; animais vivos;
frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para
animais, malte (Classe 31). Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações
para bebidas (Classe 32).
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002029/2012/ME/MS
16, 39, 41
TAP - Transportes Aéreos de Portugal, S.A.
Portuguesa
Aeroporto de Lisboa, Ed. 25, 1704-801 Lisboa Codex,
Portugal
Industrial e Comercial
29/11 /2012
Revistas e outros artigos de papelaria, serviço
transporte aéreos, serviço de entretenimento.

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

ROCKWINGS

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002030/2012/ME/MP
25
Philippe Eric Vial
Portuguesa
Rua das Searas nº 23, 2790-151 Carnaxide, Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
20/11/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos de banho; toucas
e sandálias para o banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); fraldas-calça (de matérias têxteis); lenços do pescoço; calçado para desporto e calçado para a
praia; capuzes (vestuário); xailes; cintos (vestuário); cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); écharpes;
estolas de pele; lenços de cabeça e pescoço; gorros; bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senhora; meias;
cachecóis; fraldas para bebés em matérias têxteis; peles (vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; enxovais de recém-nascido
(vestuário); capas (vestuário); camisetas desportivas de alças; mitenes; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); batas; roupa de praia; robes; bolsos para
vestuário; suspensórios para meias; cinto de ligas; combinações; collants; aventais (vestuário); fatos de mascaras; uniformes; bonés com pala; tamancos; bonés com folhos;
casacos; sapatos ou sandálias de esparto; dispositivos anti-derrapantes para calçado; roupões de banho; chinelas de banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhas justas
(roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não aquecidas electricamente; atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios de
metal para calçado; biqueiras para calçado; viras para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisa; peitilhos de camisa; camisetas; “t-shirts”; camisolas; coletes; jaquetas;
coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior); vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos falsos; vestuário de couro; vestuário de imitação de couro;
toucas para o banho; meias para a cama; saias; calças; forros já confeccionados (partes de vestuário); sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); sapatos para ginásio;
malhas (“jerseys”) (vestuário); “pullovers”; “sweaters”; librés; mangas (vestuário); gáspeas para calçado; lenços de bolso; parkas; pelerinas; peliças; polainas; perneiras;
artigos de malha; vestuário para ginástica; vestuário para o exterior; roupa interior; sandálias; “saris”; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; tiras para polainas;
fatos; turbantes; vestidos (fatos); sapatilhas (pantufas); sapatos; sapatos para desporto. (Classe 25)

YIPPY
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

YPIOCA

00002031/2012/ME/MP
30, 32

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Rauch Fruchtsäfte GmbH
Austríaca
Langgasse 1, A-6830 Rankweil, Áustria

Actividade
Data do pedido

Comercial
22/11/2012

Actividade
Data do pedido

Produtos/Serviços

abaixo listados

Produtos/Serviços

00002032/2012/ME/MP
33
Ypioca Agroindustrial de bebidas Ltda
Brasileira
Avenida Washington Soares, 1280 Messejana,
Fortaleza/CE – CEP 60810-350, CNPJ/MF
15.209.980/0001-04, Brasil
Comercial
20/11/2012
Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas). (Classe
33)

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e
preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis;
mel, e xarope de melaço, levedura e fermento em pó; sal, mostarda, vinagre, molhos
(condimentos); especiarias, gelo para refrescar. (Classe 30) Cervejas; águas
minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos
de frutas; bebidas de vegetais e sumos de vegetais; xaropes e outras preparações
para bebidas; bebidas energéticas; limonadas. (Classe 32)
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BINTER
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002033/2012/ME/MP&S
12,35,39
Gestión Aeronáutica Integral Canaria, S.L.
Espanhola
Avenida Cañón de Âmbar, s/nº, Urb. Industrial “Las
Salinetas”, 35219.Telde (Las Palmas de Gran Canaria),
Espanha

Actividade
Data do pedido

Comercial
20/11/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

ANGELDUST

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002034/2012/ME/MP
25
Philippe Eric Vial
Francesa
Rua das Searas n 22. C.P. 2790-151, Carnaxide,
Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
20/11/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Vestuário, calçado, chapelaria; vestuário para motoristas e ciclistas; babetes que não sejam de papel; fitas para o cabelo (vestuário); roupões; fatos de banho; toucas
e sandálias para o banho; boás (peles para usar à volta do pescoço); fraldas-calça (de matérias têxteis); lenços do pescoço; calçado para desporto e calçado para a
praia; capuzes (vestuário); xailes; cintos (vestuário); cintos com porta-moedas (vestuário); fatos isotérmicos para esqui aquático; gravatas; espartilhos (faixas); écharpes;
estolas de pele; lenços de cabeça e pescoço; gorros; bonés; luvas (vestuário); vestuário impermeável; cintas (roupa interior); lingerie; mantilhas; meias de senhora; meias;
cachecóis; fraldas para bebés em matérias têxteis; peles (vestuário); pijamas; solas para calçado; tacões; véus (vestuário); suspensórios; enxovais de recém-nascido
(vestuário); capas (vestuário); camisetas desportivas de alças; mitenes; tapa-orelhas (vestuário); palmilhas; punhos (vestuário); batas; roupa de praia; robes; bolsos para
vestuário; suspensórios para meias; cinto de ligas; combinações; collants; aventais (vestuário); fatos de mascaras; uniformes; bonés com pala; tamancos; bonés com folhos;
casacos; sapatos ou sandálias de esparto; dispositivos anti-derrapantes para calçado; roupões de banho; chinelas de banho; barretes (bonés); blusas; casaquinhas justas
(roupa interior); boinas; almofadas para os pés, não aquecidas electricamente; atacadores para botas; botas; canos de bota; pitões para chuteiras; botins; acessórios de
metal para calçado; biqueiras para calçado; viras para calçado; cuecas; camisas; encaixes de camisa; peitilhos de camisa; camisetas; “t-shirts”; camisolas; coletes; jaquetas;
coletes para a pesca; jaquetões; combinações (roupa interior); vestuário pronto-a-vestir; colarinhos e colarinhos falsos; vestuário de couro; vestuário de imitação de couro;
toucas para o banho; meias para a cama; saias; calças; forros já confeccionados (partes de vestuário); sobretudos (vestuário); gabardinas (vestuário); sapatos para ginásio;
malhas (“jerseys”) (vestuário); “pullovers”; “sweaters”; librés; mangas (vestuário); gáspeas para calçado; lenços de bolso; parkas; pelerinas; peliças; polainas; perneiras;
artigos de malha; vestuário para ginástica; vestuário para o exterior; roupa interior; sandálias; “saris”; ceroulas; chapéus; toucas (vestuário); togas; tiras para polainas;
fatos; turbantes; vestidos (fatos); sapatilhas (pantufas); sapatos; sapatos para desporto. (Classe 25)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. (Classe 12)
Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos
de escritório. (Classe 35) Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias;
organização de viagens. (Classe 39)

CONTEMPORAL

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002035/2012/ME/MP
25
Suit Supply B.V.
Holandesa

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Joop Geesinweg 209 AV Amsterdam, Holanda
Comercial
07/12/2012

Actividade
Data do pedido

Produtos: Vestuário, calçado, Chapelaria. (Classe 25)

Produtos/Serviços
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00002036/2012/ME/MP
33
Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Portuguesa
Rua João Mendonça, 505, 4464-503
Senhora da Hora, Portugal
Comercial
14/12/2012
Vinhos. (Classe 33)
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002037/2012/ME/MP
03,05
Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Portuguesa
Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da
Hora, Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
13/12/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Preparações para branquear e polir, produtos de perfumaria, cosméticos e óleos, sabões, sabonetes, gel de banho, pastas dentífricas, água de colonia, bronzeadores e
protetores solares, cremes, detergentes, amaciadores de roupa, lixívias, cera para soalhos, cera para móveis, artigos e produtos de beleza, campôs, loções para o cabelo
e pele, desodorizantes e antitranspirantes, preparações e condicionadores para o cabelo, toilete, banho e depilatórias cremes e espumas para barbear (incluindo os stick
para a barba) produtos líquidos ou sólidos para dar brilho ao calçado, matérias preparadas, produtos para limpar madeira, couro, metais, vidro, papeis pintados, parquetes
e peles e produtos para limpar e lixar, produtos de limpeza e higiene, produtos para maquilhagem e desmaquilhagem, vaselina, algodão em rama, cotones, discos, lenços ou
toalhetes. (Classe 03) produtos higiénicos e desinfetantes, produtos dietéticos, alimentos para bebes, desodorizantes para o ambiente, inseticidas, fraldas. (Classe 05)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

MYLABEL

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002038/2012/ME/MP
01,03,08,21,26
Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Portuguesa
João Mendonça, 505, 4464-503
Senhora da Hora, Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
13/12/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

Acetona, dissolventes. (Classe 01) Produtos de perfumaria e cosmética para o corpo e rosto nomeadamente leites, loções, cremes, anti-celuliticos, algodão de limpeza
para uso cosmético, produtos de perfumaria e cosmética para as mãos, pés e unhas, produtos solares nomeadamente bronzeadores, protetores, produtos depilatórios,
maquilhagem, perfumaria, produtos para o cabelo nomeadamente champôs e condicionadores. (Classe 03) Alicates para peles e unhas, corta-unhas, limas, pinças com
respetivas bolsas e estojos (não incluídos noutras Classes), tesoura. (Classe 08) Pinceis de maquilhagem com respetivas bolsas e estojos (não incluídos noutras Classes),
escovas e pentes. (Classe 21) Rolos para a cabeça, Bigoudis para o cabelo, acessórios para cabelos nomeadamente molas, travessões, alfinetes, ganchos, bandoletes,
elásticos, fitas e laços “fix madeixas”, acessórios que prende as madeixas do cabelo (não incluídos noutras Classes). (Classe 26)

MAHARISHI
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002039/2012/ME/MP
34
Rothmans of Pall Mall Limited
Suíça
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland
Industrial e Comercial
01/12/2012
Cigarros; tabaco; produtos de tabacaria; isqueiros;
fósforos; artigos para fumadores. (Classe 34)

Reivindicação de Cores: Reivindica as cores Branco, Cinzento, azul claro, azulescuro e vermelho.
Reivindicação de prioridade, Pedido de registo na Suiça nr. 56640/2012 de
01 de Junho de 2012.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002040/2012/ME/MP&S
41, 42, 44
Maharishi Vedic University Limited
Malta
54 Marsamxett Road, Valletta VLT 1853, Malta
Industrial e Comercial
14/12/2012
abaixo listados

Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços de educação relacionadas com a saúde; serviços de educação de adultos
relacionadas com a gestão; realização de cursos relacionados com a gestão de negócios; realização de seminários de ensino relacionadas com a gestão do
tempo; serviços educacionais relacionados com gestão; produção material didáctico distribuídos em seminários de gestão; produção de fitas de vídeo para
uso corporativo na gestão de formação; oferta cursos de formação em gestão de negócios; oferta de cursos de formação em administração geral; publicação
de manuais de trabalho para gestão de negócios; realização de workshops e seminários de consciência pessoal; serviços educacionais e de entretenimento,
nomeadamente, fornecendo palestrantes de motivação e educacionais no campo da auto-aperfeiçoamento e pessoal; cursos de desenvolvimento pessoal;
oferta de assistência, formação pessoal e consulta de aptidão física para os clientes corporativos de ajuda aos seus funcionários a fazer exercício físico, força,
condicionamento, e alterações de exercícios na sua vida diária; prestar assistência, treino pessoal e consulta de aptidão física para a indivíduos para ajuda na
aptidão física, força, condicionamento e melhoria exercício na sua vida diária; oferta de cursos de ensino relacionadas com a gestão do tempo pessoal; cursos
de desenvolvimento pessoal; serviços pessoais de treino de exercício físico com actividade de aeróbicas e anaeróbicas combinadas com treino de resistência e
flexibilidade; fornecimento de cursos de ensino relacionados com a gestão do tempo pessoal; fornecimento de cursos de formação de desenvolvimento pessoal;
treino de meditação; ensino de práticas de meditação. (Classe 41) Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e design relacionados com os mesmos: análise
industrial e serviços de pesquisa; design e desenvolvimento de hardware e software; arquitectura; design de decoração de interiores. (Classe 42) Serviços
médicos; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos ou animais; serviços de massagens; serviços de informações relacionados com massagem;
orientação dietética e nutrição; serviços de postos de saúde; serviços de meditação; serviços de cura de energia, nomeadamente, controle do stress e
aconselhamento de redução de stress para os indivíduos melhorarem as suas vidas; avaliação fisioterapêutica, identificação e tratamento da restauração da
disfunção de movimento, manter e promover a função física ideal para prevenir o aparecimento de, sintomas e progressão de deficiências, limitações funcionais
e incapacidades resultantes de doenças, disfunções, condições, ou lesões; serviços de saúde relacionados com gestão de stress; atendimento telefónico
ou avaliações personalizadas de estilo de vida de bem-estar [Serviços de saúde física e mental]; serviços de saúde relacionados de consultoria relativos ao
comportamento pessoal; consultoria na área de saúde e bem-estar para trazer felicidade pessoal; serviços terapêuticos pessoais relativos à reeducação
muscular; serviços terapêuticos pessoais relativos a melhoria circulatória; proporcionar saúde relacionado a estilo de vida e serviços de nutrição saudável, ou
seja, avaliações pessoais, rotinas personalizadas, planos de manutenção e aconselhamento; proporcionar saúde relacionado com serviços de bem-estar, ou seja,
avaliações pessoais, rotinas personalizadas, programas de manutenção e aconselhamento. (Classe 44).
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MUDJER

LICOR DE CABO VERDE

KITE BEACH
SANTA MARIA - ILHA DO SAL

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002041/2012/MN/MS
41
Surf M & D Kite, limitada
Cabo-Verdiana
idade de Santa Maria – Ilha do Sal

Actividade
Data do pedido

Comercial
14/12/2012
Educação, formação, divertimento, actividades
desportivas e culturais. (Classe 41)

Produtos/Serviços

BARÃO DE PAÚL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002043/2013/MN/MP
33
Albino &Fonseca, Lda
Cabo-Verdiana
Porto Novo, Santo Antão

Actividade
Data do pedido

Bebida alcoólica destilada (Classe 33).

Comercial e Industrial
28/01/2013
Bebida alcoólica destilada (Classe 33).

MARTINI ROYALE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial e Industrial
28/01/2013

00002042/2013/MN/MP
33
Albino & Fonseca, Lda
Cabo-Verdiana
Porto Novo, Santo Antão

Produtos/Serviços

00002045/2013/ME/MP
33
Bacardi & Company Limited
Liechtenstein
Aeulestrasse 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein
Comercial e Industrial
24/01/2013
Bebidas alcoólicas, exceptuando cervejas (Classe 33).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

MILUPA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002048/2013/ME/MP
05, 29
Nutricia International B.V.
Holandesa
Schiphol Boulevard 105, 1118 BG
Schiphol Airport, Holanda
Industrial e Comercial
17/01/2013
Substâncias dietéticas para uso medicinal; alimentos
para bebés (Classe 5). Leite e lacticínios (Classe 29).
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002049/2013/ME/MP
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12
KABUSHIKI KAISHA HITASHI SEISAKUSHO
(d/b/a. Hitachi, Ltd)
Japonesa
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo JAPAN
Industrial e Comercial
24/01/2013
abaixo listados

Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos orgânicos; composições
extintoras; preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos para a indústria (Classe 1). Tintas,
vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas
e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas (Classe 2). Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar,
polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos (Classe 3). Óleos e gorduras industriais; lubrificantes;
produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação (Classe 4). Produtos
farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos
para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias;
desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 5). Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos;
construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos
metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras Classes; minerais (Classe 6). Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com excepção dos motores
para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados
manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática (Classe 7). Ferramentas e instrumentos manuais accionados por força muscular, cutelaria e armas
brancas; lâminas (Classe 8). Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo
(inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente
eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de
registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; computadores;
programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo (Classe 9). Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos
e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura (Classe 10). Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração,
de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias (Classe 11). Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água (Classe 12).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002050/2013/ME/MP
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12
KABUSHIKI KAISHA HITASHI SEISAKUSHO
(d/b/a. Hitachi, Ltd)
Japonesa
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo JAPAN
Industrial e Comercial
24/01/2013
abaixo listados

Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos orgânicos; composições
extintoras; preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos para a indústria (Classe 1). Tintas,
vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas
e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas (Classe 2). Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar,
polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos (Classe 3). Óleos e gorduras industriais; lubrificantes;
produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação (Classe 4). Produtos
farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos
para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias;
desinfectantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 5). Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos;
construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos
metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras Classes; minerais (Classe 6). Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com excepção dos motores
para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados
manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática (Classe 7). Ferramentas e instrumentos manuais accionados por força muscular, cutelaria e armas
brancas; lâminas (Classe 8). Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo
(inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente
eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de
registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; computadores;
programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo (Classe 9). Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos
e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura (Classe 10). Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração,
de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias (Classe 11). Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água (Classe 12).

POMALYST

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002051/2013/ME/MP
5
CELGENE CORPORATION
Americana
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901 U.S.A
Industrial e Comercial
03/01/2013
abaixo listadps
Produtos farmacêuticos, incluindo medicamentos
inibidores das citocinas; produtos que modulam o
sistema imunitário e produtos para o tratamento de
cancros e doenças do sangue (Classe 5).
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WU
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002052/2013/ME/MP
34
Philip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Comercial e Industrial
30/01/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”,
sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros,
isqueiros; fósforos. (Classe 34)

00002053/2012/ME/MS
36
Western Union Holdings Inc
Americana
12500 E. Belford Ave. M21A2 Englewood, Colorado
80112, United States of America
Industrial e Comercial
20/12/2012
abaixo listados

Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços bancários, serviços
de transferência de dinheiro, serviços de transferência de fundos electrónicos,
serviços de pagamento de contas, serviços de ordem de pagamento, serviços de
cartão de crédito, serviços de cartão pré-pago, serviços de verificação de presentes,
serviços de máquinas automáticas, serviços de cartões de débito e depósitos e
depósitos directos de fundos para clientes bancários, e serviços de depósito da
caixa de compensações autónomas. (Classe 36)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002054/2012/ME/MP
05, 10
Sanofi
Francesa
54 rue La Boétie, 75008 Paris, France
Industrial e Comercial
18/12/2012
adiante listados

SANOFI
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002055/2012/ME/MP
05, 10
Sanofi
Francesa
54 rue La Boétie, 75008 Paris, France
Industrial e Comercial
18/12/2012
adiante listados

Preparações farmacêuticas e veterinárias, disponíveis com ou sem receita
médica, produtos higiénicos para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas
para uso medicinal, preparações químicas para fins médicos ou farmacêuticos,
vacinas, alimentos para bebés, emplastros, materiais para curativos, material para
obturações dentárias e cera dental, desinfectantes, vitaminas, preparações de
vitaminas; alimentos dietéticos naturais e medicamentos feitos a partir de plantas
medicinais incluídos nesta Classes; bebidas e alimentos para fins medicinais,
suplementos alimentares e actividades para uso medicinal; suplementos minerais
alimentares para fins medicinais, suplementos nutricionais, preparações à base
de plantas, tudo para fins medicinais; produtos à base de plantas, incluindo
extractos de ervas para fins medicinais; preparações para a fabricação de bebidas
dietéticas ou medicamentosas; preparações medicinais; preparações químicas
para fins medicinais; substâncias para fins medicinais, confeitaria medicada para
fins medicinais, preparações farmacológicas para o cuidado da pele. (Classe
05) Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários,
membros, olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de sutura,
aparelhos de imagens médicas. (Classe 10)
Preparações farmacêuticas e veterinárias, disponíveis com ou sem receita
médica, produtos higiénicos para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas
para uso medicinal, preparações químicas para fins médicos ou farmacêuticos,
vacinas, alimentos para bebés, emplastros, materiais para curativos, material para
obturações dentárias e cera dental, desinfectantes, vitaminas, preparações de
vitaminas; alimentos dietéticos naturais e medicamentos feitos a partir de plantas
medicinais incluídos nesta Classes; bebidas e alimentos para fins medicinais,
suplementos alimentares e actividades para uso medicinal; suplementos minerais
alimentares para fins medicinais, suplementos nutricionais, preparações à base
de plantas, tudo para fins medicinais; produtos à base de plantas, incluindo
extractos de ervas para fins medicinais; preparações para a fabricação de bebidas
dietéticas ou medicamentosas; preparações medicinais; preparações químicas
para fins medicinais; substâncias para fins medicinais, confeitaria medicada para
fins medicinais, preparações farmacológicas para o cuidado da pele. (Classe
05) Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários,
membros, olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de sutura,
aparelhos de imagens médicas. (Classe 10)
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SANOFI-AVANTIS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002055/2012/ME/MP
05, 10
Sanofi
Francesa
54 rue La Boétie, 75008 Paris, France
Industrial e Comercial
18/12/2012
adiante listados

Preparações farmacêuticas e veterinárias, disponíveis com ou sem receita
médica, produtos higiénicos para fins médicos; substâncias dietéticas adaptadas
para uso medicinal, preparações químicas para fins médicos ou farmacêuticos,
vacinas, alimentos para bebés, emplastros, materiais para curativos, material para
obturações dentárias e cera dental, desinfectantes, vitaminas, preparações de
vitaminas; alimentos dietéticos naturais e medicamentos feitos a partir de plantas
medicinais incluídos nesta Classes; bebidas e alimentos para fins medicinais,
suplementos alimentares e actividades para uso medicinal; suplementos minerais
alimentares para fins medicinais, suplementos nutricionais, preparações à base
de plantas, tudo para fins medicinais; produtos à base de plantas, incluindo
extractos de ervas para fins medicinais; preparações para a fabricação de bebidas
dietéticas ou medicamentosas; preparações medicinais; preparações químicas
para fins medicinais; substâncias para fins medicinais, confeitaria medicada para
fins medicinais, preparações farmacológicas para o cuidado da pele. (Classe
05) Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários,
membros, olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de sutura,
aparelhos de imagens médicas. (Classe 10)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

AIR
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002057/2012/ME/MS
35
Uworkin Pty, Ltd
Australiana
1/130 Albert Road, 3205 South Melbourne, Victoria,
Austrália

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
27/12/2012

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

00002058/2012/ME/MP
29,30,32
Burger Ranch – Comida Rápida Lda.
Portuguesa
Rua D. Carlos I nº80 8500 Portimão
Comercial e Industrial
19/12/2012
abaixo listados

abaixo listados

Publicidade; informações sobre negócios; administração comercial de licenças
de produtos e serviços de terceiros; base de dados informáticos (compilação de
informação). (Classe 35)

Carne, aves, extractos de carne, congelados, secos e cozidos, ovos, leite, óleos
e gorduras comestíveis. (Classe 29) Café, chá, cacau, açúcar, pão, pastelaria,
gelados comestíveis, sal, mostarda, vinagre, molhos. (Classe 30) Cervejas, águas
minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas: bebidas de fruta e sumos de
fruta, xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32)

CLOUD

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002059/2012/ME/MP
38
PT Portugal, SGPS, S.A.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Portuguesa
Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 40, 1069-300
Lisboa, Portugal
Comercial e Industrial
27/12/2012

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Serviços: Telecomunicações. (Classe 38)

0002060/2013/ME/MS
35, 37, 39, 40
SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA
Portuguesa
Rua do mar do norte, lote 1.03.2 1B 1º piso, Lisboa
Comercial
11/12/2013
Publicidade; gestão de negócios; administração de
negócios; (Classe 35) Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; (Classe 39) Tratamento de materiais.
(Classe 40)
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002061/2013/ME/MP
34
Rothmans of Pall Mall Limited
Suíça
Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland
Industrial e Comercial
08/01/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Cigarros; tabaco; produtos de tabacaria; isqueiros;
fósforos; artigos para fumadores. (Classe 34)

Revindicação de prioridade: reivindicação de prioridade baseada no pedido de
registo na Suiça nrº 60833/2012 de 10 de setembro de 2012.
Revindicação de Cores. Branco, cinzento, azul claro azul escuro e vermelho.

Produtos/Serviços

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Industrial e Comercial
21/12/2012
abaixo listados

Substâncias dietéticas para uso médico, em especial, suplementos nutricionais;
alimentos dietéticos, bebidas e suplementos nutricionais para mulheres
grávidas, lactantes ou a amamentar para uso médico; alimentos e leites para
bebés; cereais para bebés; alimentos e bebidas para bebés com necessidades
nutricionais especiais; mistura dietética para mulheres grávidas e lactantes para
uso médico (Classe 05).

CREDIN
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002062/2012/ME/MP
05
N.V. Nutricia
Holandesa
Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM
Zoetermeer, Holanda

CASAL GARCIA

00002063/2012/ME/MP
29, 30
Credin Portugal- Produtos Alimentares, S.A.
Portuguesa
Rua Eng. Frederico Ulrich, Nº. 2758, Outeiro, 4476908 Maia, Portugal

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
21/12/2012

Produtos/Serviços

abaixo listados

00002064/2012/ME/MP
33
Aveleda, S.A.
Portuguesa
Rua da Aveleda, N0. 2, 4460-570 Penafiel
Industrial e Comercial
21/12/2012
Bebidas Alcoólicas (com excepção das cervejas), vinhos
e aguardentes (Classe 33).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Doces e compotas, natas, margarina, óleos e gorduras alimentares, cremes e
recheios (não incluídos noutras Classes). (Classe 29) Produtos para pastelaria e
panificação nomeadamente farinhas e preparações feitas de cereais, pão pastelaria
e confeitaria, biscoitos, chocolate e produtos à base de chocolate, preparados para
bolos, pizzas e produtos para fazer pizzas, cremes e recheios (não incluídos noutras
Classes) (Classe 30).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002065/2013/ME/MS
41
INCG, INTERNATIONAL NETWORK COMMUNICATION
GROUP, SGPS, S.A.
Portuguesa
Rua Castilho, nº 5-5 1250-066 Lisboa, Portugal

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
18/01/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
08/01/2013
Vestuário, calçado, Chapelaria (Classe 25).

Organização de concursos na área da valorização e
protecção do ambiente, instituição de prémios para
projectos relacionados com a protecção e a valorização
do meio ambiente (Classe 41).
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00002066/2013/MN/MP
25
Janssen José Ramos Rodrigues Pires
Cabo-Verdiana
Sal - Rei - Ilha da Boavista, Cabo Verde
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Actividade
Data do pedido

00002067/2013/MN/MS
41
Federação Cabo-Verdiana de Andebol
Cabo-Verdiana

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Cidade da Praia
Comercial e Industrial
18/01/2013

Actividade
Data do pedido

Produtos/Serviços

Organização de actividades desportivas (Andebol)
(Classe 41).

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

0002069/2013/MN/MS
41,45
Ana Maria Nogueira Fonseca Hopffer Almada
Cabo-Verdiana
Rua da UCCLA, nº 54 2º A, Achada Santo António

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
17/01/2013

Actividade
Data do pedido

Educação; formação; actividades desportivas e culturais
(Classe 41). Serviços pessoais e sociais prestados por
terceiros e destinados a satisfazer as necessidades dos
indivíduos (Classe 45).

00002068/2013/ME/MP
32
RANI REFRESHMENTS FZCO
Emirados Árabes Unidos
Office No. LB191306, Jebel Ali, Dubai, United Arab
Emirates
Industrial e Comercial
14/01/2013
Bebidas não alcoólicas; águas minerais e gaseificadas;
bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras
preparações para fazer bebidas (Classe 32).

00002070/2013/ME/MP
32
RANI REFRESHMENTS FZCO
Emirados Árabes Unidos
Office No. LB191306, Jebel Ali, Dubai, United Arab
Emirates
Industrial e Comercial
14/01/2013

Produtos/Serviços
Bebidas não alcoólicas; águas minerais e gaseificadas;
bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras
preparações para fazer bebidas (Classe 32).

REVOLUTION
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002071/2013/ME/MP
12
Titan International, INC.
Americana
2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, United
States of America
Comercial
16/01/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Produtos/Serviços
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Pneus. (Classe 12)

00002072/2013/MN/MS
35, 38
CV Multimédia, Sociedade Unipessoal, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial e Industrial
21/01/2013
Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:10:14

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002073/2013/MN/MS
35, 38
CV Multimédia, Sociedade Unipessoal, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial e Industrial
21/01/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

00002075/2013/ME/MP
30, 32
DP Beverages Limited
Irlandesa
Southgate, Dublin Road, Drogheda, Meath County,
Ireland
Industrial e Comercial
23/01/2013

00002077/2013/ME/MP
5
Bluepharma – Indústria Farmacêutica, S.A.
Portuguesa
São Martinho do Bispo, 3040-086 Coimbra, Portugal
Comercial e Industrial
30/01/2013

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002076/2013/ME/MP
34
Philip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland

Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
30/01/2013
abaixo listados

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”,
sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros,
Isqueiros; fósforos. (Classe 34)
Obs: Reivindicação de prioridade:
Pedido de registo n.º 62471/2012 de 19 de Outubro de 2012 na Suíça

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Produtos farmacêuticos. (Classe 5)

Comercial e Industrial
21/01/2013

Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café
artificial; farinha e produtos feitos de cereais, pão,
pastelaria, e confeitaria, gelo; mel, melaço; levedura,
fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos
(condimentos); especiarias, gelo (Classe 30). Cervejas,
águas minerais gaseificadas e outras bebidas não
alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xarope e
outras preparações para fazer bebidas (Classe 32).

00002074/2013/MN/MS
35, 38
CV Multimédia, Sociedade Unipessoal, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços

00002078/2013/ME/MP
34
Philip Morris Brands Sàrl
Suíça
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
Comercial e Industrial
30/01/2013
abaixo listados

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), “kretek”, “snus”,
sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros,
Isqueiros; fósforos. (Classe 34)
Observação: Reivindicação de cores: Figura a azul-claro e palavra a azul escuro

Obs: Reivindicação de prioridade:
Pedido de registo n.º 62471/2012 de 19 de Outubro de 2012 na Suíça
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002079/2013/MN/MS
32, 33
CAVIBEL, Indústria de bebidas de Cabo Verde, SARL
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial e Industrial
04/02/2013
Cervejas, Malta,Bebidas com baixo teor de alcool, agua
minerais e gaseificadas, refrigerantes, bebidas nao
alcoolicas, sumos de frutas, preparacoes para fazer
bebidas (classe 32) bebidas alcoolicas, classe 33

MEDITAÇÃO
TRANSCENDENTAL
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002081/2013/ME/MS
41
MAHARISHI VEDIC UNIVERSITY LIMITED
Malta
54 Triq Marsamxett, VLT 1853, Valletta, Malta
Industrial e Comercial
07/02/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Educação; treino; entretenimento; actividades
desportivas e culturais (Classe 41).

00002083/2013/MN/MS
41
Gil Moreira Semedo (Gilyto)
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial
03/01/2013

Actividade
Data do pedido

Serviços: Educação, formação, divertimento e
actividades culturais (Classe 41).

Produtos/Serviços

00002082/2013/MN/MP&S
29,30,32,43
Leonardo Café, Soc. Unip. Lda
Cabo-Verdiana
Ilha do Sal
Comercial
07/02/2013
Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne
(Classe 29). Café, Chá, cacau (Classe 30). Cervejas,
águas minerais e gasosas (Classe 32). Serviços
de restauração (alimentos); alojamento temporário
(Classe 43).

00002084/2013/ME/MP
34
British American Tobacco (Brands) INC.
Americana
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, United States of America
Industrial e Comercial
Data do pedido: 24/01/2013
Cigarros; tabaco; produtos de tabaco; isqueiros;
fósforos; artigos para fumadores (Classe 34).
Reivindicação de prioridade: Pedido de registo n.º
2012116 de 30 de Junho de 2012 no Azerbaijão.
Reivindicação de cores: vermelho, vermelho escuro,
dourado e branco
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002085/2013/MN/MS
35
Janine Oliveira Fonseca
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial
11/02/2013

Atividade
Data do pedido

Agenciamento; Modelos (publicidade & moda);
Atores; Protocolos; Casting; Miss & Mister; Make Up;
Merchindising; Programa TV (Classe 35).

00002086/2013/MN/MS
41
Fundo Marinho, Lda
Cabo-Verdiana
Sal Rei, Ilha da Boavista
Comercial
19/12/2012

Produtos/Serviços

Prestação de serviços de actividade turística,
nomeadamente actividades relacionadas ao Desporto
náutico (Classe 41).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002088/2013/MN/MP
32
Soc. Cabo-Verdiana de Cerveja e Refrigerantes, SARL
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002087/2013/ME/MP
32, 33
Requerente: Schweppes International Limited
Inglesa
7 Albemarle Street, London W1S 4HQ Inglaterra
Industrial e Comercial
06/02/2013

Actividade
Data do pedido

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas (Classe
32). Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)
(Classe 33)

Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
15/02/2013
Cerveja, malta, bebidas alcoólicas com baixo teor
de álcool; bebidas não alcoólicas, águas minerais e
gaseificadas, refrigerantes, bebidas não alcoólicas
contendo sumos de fruta; preparação para fazer
bebidas (Classe 32).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

ORANGINA

DIOVAN
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002089/2013/ME/MP
5
NOVARTIS AG
Switzerland
4002 Basel, Switzerland
Comercial e industrial
11/03/2013
Produtos farmacêuticos (Classe 5).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002090/2013/ME/MP
30
THE HERSHEY COMPANY
Americana
100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 17033,
United States of America
Industrial e Comercial
07/02/2013
abaixo listados

Chocolates; produtos de chocolate; doces, barras de chocolate; confeitaria; cacau;
produtos de cacau; biscoitos, bolachas; chocolate para cozinhar em confeitaria;
panificação, fritos e pedaços de chocolate; mistura de chocolate instantânea
(para bebidas quentes e frias); coberturas de chocolate; licores de chocolate nãoalcoólicos; chocolate coberto de nozes; xaropes aromatizados, nomeadamente,
xaropes de chocolate, morango, caramelo, xarope de doce de manteiga, e manteiga
de amendoim; coberturas de gelados para confeitaria e sobremesas; bolos,
pastelaria, gelados; confecção de gelados; confecções geladas; bebidas não-lácteas,
não-alcoólicas à base de chocolate; barras de cereais (Classe 30).
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RED ROOF

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002091/2012/ME/MS
43
RRI FINANCIAL, INC.
Americana
605 South Front Street, Columbus, Ohio 43215,
United States of America
Industrial e Comercial
03/12/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços de Hotel e Motel (Classe 43).

Produtos/Serviços

00002092/2012/ME/MS
43
RRI FINANCIAL, INC.
Americana
605 South Front Street, Columbus, Ohio 43215,
United States of America
Industrial e Comercial
03/12/2012
Serviços de Hotel e Motel (Classe 43).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

SUZE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002093/2013/ME/MP
33
PERNOD RICARD
Francesa
12, Place des Etats-Unis, 75016 Paris, France
Industrial e Comercial
25/02/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

Produtos/Serviços

00002094/2013/ME/MP
33
PERNOD RICARD
Francesa
12, Place des Etats-Unis, 75016 Paris, France
Industrial e Comercial
25/02/2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33)
Obs: Reivindicação de Cores Azul escuro, vermelho,
branco e prata

CAFÉ DE PARIS
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002095/2013/ME/MP
33
PERNOD RICARD
Francesa
12, Place des Etats-Unis, 75016 Paris, France
Industrial e Comercial
25/02/2013

DUBONNET
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

Produtos/Serviços

PASTIS 51
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002097/2013/ME/MP
33
PERNOD RICARD
Francesa
12, Place des Etats-Unis, 75016 Paris, France
Industrial e Comercial
25/02/2013

Industrial e Comercial
25/02/2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

ABSOLUT
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

00002096/2013/ME/MP
33
PERNOD RICARD
Francesa
12, Place des Etats-Unis, 75016 Paris, France

Produtos/Serviços

00002098/2013/ME/MP
33
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
Sweden
117 97, Stockholm, Sweden
Industrial e Comercial
25/02/2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002099/2013/ME/MP
33
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
Sweden
117 97, Stockholm, Sweden
Industrial e Comercial
25/02/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

00002101/2013/ME/MP
33
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
Sweden
117 97, Stockholm, Sweden
Industrial e Comercial
25/02/2013

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

Produtos/Serviços

00002100/2013/ME/MP
33
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
Sweden
117 97, Stockholm, Sweden
Industrial e Comercial
25/02/2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002102/2013/ME/MP
33
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
Sweden
117 97, Stockholm, Sweden
Industrial e Comercial
25/02/2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).
.

MALIBU

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

JOI

00002103/2013/ME/MP
33
THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
Sweden

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

117 97, Stockholm, Sweden
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
25/02/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).
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00002104/2013/ME/MP
32, 33
Schweppes International Limited
Inglesa
7 Albemarle Street, London W1S 4HQ Inglaterra
Industrial e Comercial
5/02/2013
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas (Classe
32). Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)
(Classe 33).
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LATINA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reinvidicação
de cores azul
(pantone 2318C)

00002105/2013/ME/MS
42
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE, S.A.
Espanhola
Paseo de la Habana, 138, 28036 Madrid, Spain
Industrial e Comercial
04/03/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços de engenharia, desenho, planeamento,
pesquisa e supervisão de estruturas, infra-estruturas
e superestruturas no campo dos transportes
ferroviários, aeronáutica, naval e engenharia civil;
estudos de projectos técnicos; arquitectura; pesquisa
no campo da protecção ambiental; controlo de
qualidade (Classe 42)

Produtos/Serviços

00002106/2013/ME/MP
32
CLASSIC BEVERAGES (BVI) LTD
Nigeriana
12 Akinwade Street, Alaba Coker, Lagos State, Nigéria
Industrial e Comercial
25/02/2013
Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras
bebidas não alcoólicas; bebidas de fruto e sumos de
fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas
(Classe 32).

JADELLE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002107/2013/ME/MP
05, 10
BAYER OY
Finland
Pansiontie 47, 20210 Turku, Finland

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial e Industrial
05/03/2013

Actividade
Data do pedido

Preparações farmacêuticas, nomeadamente
preparações hormonais para uso medicinal (Classe
05). Dispositivos médicos para libertação de hormonas
(Classe 10).

Produtos/Serviços

00002108/2013/ME/MP
34
CHINA TOBACCO HENAN INDUSTRIAL CO.,LTD
Chinesa
Nº 29 Nongye East Road, Hannan Province Zhengzhou
City, China
Comercial e Industrial
05/03/2013
Tabaco; cigarros; cigarrilhas; caixas para (cigarros);
fósforos; isqueiros para fumadores; filtros para
(cigarros); mortalhas; caixas de fósforos; boquilhas
para cigarros (Classe 34

HUMANITAT

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002109/2013/ME/MS
35,36,41,42
Caixa Geral De Depósito, SA
Portuguesa
Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
05/03/2013

Produtos/Serviços

abaixo listados
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Gestão de Negócios Comerciais, administração Comercial, assistência na direcção
de negócios, Informação de negócios comerciais, publicidade (Classe 35).
Negócios Financeiros, monetários, imobiliários e bancários, incluindo os Serviços
Bancários Internacionais e os prestados através da internet ou outro meios de
Telecomunicação; Serviço de troca de divisas, serviços de emissão, gestão e difusão
de cartões de crédito, de débito e bancários; transferências de fundos; Serviços
de Crédito, de financiamento e empréstimos, corretagem; serviços de assistência
financeira (Classe 36). Educação; Formação; Divertimento; Actividade Desportivas
e Culturais (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de
pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas
industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de
computadores (Classe 42).
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002110/2013/ME/MP
3,5,16,21,29,30,32
Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Portuguesa
Rua João Mendonça, 505, 4464-503
Senhora da hora Portugal
Industrial e Comercial
05/03/2013
abaixo listados

Logotipo nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

0002111/2013/MN/MS
Fundação João Lopes
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial e Industrial
07/03/2013

Actividade
Data do pedido

Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/serviços: preparações para branquear e polir, produtos de perfumaria, cosméticos e óleos essenciais, sabonetes, pastas dentífricas, agua de colonia,
bronzeadores, cremes de beleza, detergentes, lixivias, sabões, cera para soalhos, cera para móveis, artigos e produtos de beleza, champôs, loções para o cabelo,
desodorizantes para uso pessoal, cremes e espumas para barbear (incluindo os sticks para a barba), produtos líquidos ou sólidos para dar brilho ao calçado, matérias
preparadas, produtos para limpar madeira, couro, metais, vidro, papeis pintados, parquetes e peles e produtos para limpar e lixar (Classe 3). Fraldas, produtos higiénicos
e desinfetantes, produtos dietéticos, alimentos para bebes, desodorizantes para o ambiente, artigos para pensos e insecticidas (Classe 5). Gravuras, guardanapos,
guardanapos de festa, toalha de festa em papel, decorações de festa em papel, convites, sacos de oferta em papel, toalhetes em papel, bases para copos em papel,
papel vegetal, filtros de papel para café, películas em matérias plásticas para embalagem, sacos de alimentos, sacos para gelo, sacos de lixo em papel ou em matérias
plásticas (Classe 16). Utensílios de uso doméstico (não em metais preciosos), instrumentos de limpeza, vidraria, porcelanas e faianças (não incluídas noutras Classes)
pinceis (para barbear), pentes, escova de dentes, artigos de escovaria, esponjas, vassouras, objetos em alumínio (para uso caseiro), objetos e utensílios esmaltados,
copos e outros artigos de vidraria, louça e jarras em porcelana, objetos em barro, objetos em faiança, utensílios de cozinha não eléctricos (Classe 21). Carne, peixe, óleos
comestíveis, azeites, conservas alimentares, refeições preparadas e pré-preparadas(não incluídas noutras Classes) ovos, marmeladas, produtos leiteiros e produtos
alimentares enlatados (não incluídos noutras Classes) pickles, caldos, sopas, doces de frutas, geleias de fruta, gelatinas comestíveis (para alimentação), frutos secos e
frutos cristalizados, margarinas, alimentos congelados de peixe, carne e de outros produtos alimentares, batatas fritas (Classe 29). Café, açúcar, preparações feitas de
cereais, molhos e especiarias, arroz, farinhas, massas alimentícias, sal, vinagre, mostardas, mel, bolos, pudins, gelados, preparações aromáticas (para a alimentação),
fermentos, tostas, pão, biscoitos, bolachas, tabletes de chocolate, bombons de chocolate, chocolate em pó, cacau, chã, caramelos, mel, artigos de confeitaria e pastelaria,
tartes e pizzas congeladas e massas congeladas para culinária (Classe 30). Cerveja, águas minerais, bebidas não alcoólicas, xaropes e preparações para fazer as bebidas,
refrigerantes, sumos e concentrados de frutas (bebidas) (Classe 32).

00002112/2013/ME/MP
32
The Coca-Cola Company
Americana
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
Estados Unidos da América;
Comercial e Industrial
11/03/2013
Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras
bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e Sumos de
frutas; Xaropes e outras preparações para bebidas
(Classe 32).

SIGUE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002113/2013/ME/MS
36
Sigue Corporation
Americana
13291 Ralston Avenue, Sylmar, California 91342,
The United States of America
Comercial e industrial
12/03/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços financeiros, nomeadamente serviços de
transferência electrónica de fundos para destinatários nacionais e internacionais; serviços de câmbio de
divisas; processamento de pagamentos electrónicos
através de cartões telefónicos pré-pagos e cartões de
débito (Classe 36).

Produtos/Serviços

boletim da propriedade intelectual

boletim finalissimo.indd 77

00002114/2013/ME/MS
36
Sigue Corporation
Americana
13291 Ralston Avenue, Sylmar, California 91342,
The United States of America
Comercial e industrial
12/03/2013
Serviços financeiros, nomeadamente serviços de
transferência electrónica de fundos para destinatários nacionais e internacionais; serviços de câmbio de
divisas; processamento de pagamentos electrónicos
através de cartões telefónicos pré-pagos e cartões de
débito (Classe 36).
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LOOK INSIDE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002115/2013/ME/MP&S
9,41,42
Intel Corporation
Americana
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara.
California 95052-8119, U.S.A
Industrial e Comercial
12/03/2013
abaixo listados

Computadores; computadores portáteis; minicomputadores; hardware informático; circuitos integrados; circuitos de memória integrados; cartões com circuito
integrado; conjuntos de microplatas para computadores; semicondutores de processadores; circuitos do semicondutor do processador; circuitos de semicondutores;
microprocessadores; placas de circuito impresso; circuitos impressos, designadamente placas de circuito integrado, placas de circuito impresso e placas de
circuito eléctrico; placas de circuito electrónico; placas mãe para computador; memórias de computador; sistemas operativos; micro-controladores; processadores
de dados; unidades de processamento central; dispositivos de memória semicondutora, designadamente, memórias semicondutoras e unidades de memória
semicondutora; processadores informáticos programáveis; microprocessadores digitais e ópticos; periféricos de computador; placas de circuito vídeo; placas de
circuito áudio; placas de circuito áudio-vídeo; aceleradora de gráficos de vídeo; aceleradora de multimédia; processadores de vídeo; placas processadoras de vídeo;
memórias de dados; aparelho de segurança electrónica e aparelho de vigilância, designadamente, hardware informático, cartões informáticos e microprocessadores
optimizados para vigilância de segurança electrónica; programas informáticos de algoritmos para o funcionamento e controlo de computadores; software do
sistema operativo do computador; sistemas operativos de computador; extensões, ferramentas e utilitários do sistema informático no campo de software de
aplicações de ligação de computadores pessoais, redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações de rede informática global; equipamento de telecomunicações
e ligações em redes computadorizadas constituído por software do sistema operativo; hardware e software informático para melhorar e disponibilizar transferência,
transmissão, recepção, processamento e digitalização em tempo real de informação áudio e de gráficos vídeo; firmware informático, designadamente, software do
sistema operativo do computador, software de utilitários do computador e outro software do computador usado para manter e operar sistemas informáticos;
instalações informáticas, placas de memória; assistentes pessoais digitais; organizadores electrónicos pessoais portáteis e móveis; dispositivos de armazenamento,
designadamente unidades Jump, unidades Flash e unidades USB; sistemas de segurança para hardware e software informático, designadamente, firewalls,
hardware do servidor de acesso à criar e manter firewalls, hardware informático para a rede privada virtual (VPN) e software operativo do servidor do computador
para criar e manter firewalls; software para assegurar a segurança das redes informáticas; software para controlo e segurança do acesso; hardware e software
informático para uso na protecção de redes informáticas de roubo de dados ou danos causados por utilizadores não autorizados; componentes para computadores;
placas aceleradoras de voz de computador; placas aceleradoras de voz, dados, imagem e vídeo de computador; placas de memória Flash e cartões de memória
Flash; equipamento de telecomunicações e redes informáticas, designadamente, sistemas de processamento e operativos; aparelhos e instrumentos de
telecomunicações, designadamente, routers, hubs, servidores e comutadores de computador; hardware e software informático para o desenvolvimento, manutenção
e uso de redes informáticas locais e de área ampla; descodificadores; dispositivos electrónicos de controlo para interface e controlo de computadores e redes
globais informáticas e de telecomunicações com transmissões e equipamento de televisão e cabo; aparelho para testes e programação de circuitos integrados;
aparelhos e dispositivos de memória periféricos de computador; servidores de função fixa de computador; hardware informático de ligação em rede; hardware e
software informático para criar, facilitar e gerir o acesso remoto a e a comunicação com redes locais (LANS), redes privadas virtuais (VPN), redes de área ampla
(WANS) e redes informáticas globais; software operativo do router, comutador, hub e servidor; software e hardware informático para uso no fornecimento de
acesso a múltiplos utilizadores a uma rede informática global de informação para procura, obtenção, transferência, manipulação e disseminação de vasta gama de
informação; ferramentas de software informático para facilitação de aplicações de software de terceiros; hardware e software informático para comunicações de
redes sem fios; publicações electrónicas transferíveis, tais como boletins informativos, livros, revistas, periódicos, brochuras e livros brancos na área de electrónica,
semicondutores, aparelhos e dispositivos electrónicos integrados, computadores, telecomunicações, entretenimento, telefonia e telecomunicações com e sem fios;
peças estruturais e acessórios para todas as mercadorias previamente indicadas; manuais instrucionais vendidos como uma unidade com as mercadorias
previamente indicadas e manuais instrucionais electrónicos transferíveis através de uma rede informática global; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos,
de prospecção, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de inspecção (supervisão), salva-vidas e de ensino; aparelhos e
instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; transportadores magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs e outros suportes digitais de gravação; mecanismos para
aparelhos operados com moedas; máquinas registadoras, calculadoras, equipamento de processamento de dados, computadores; software informático; extintores
de incêndios (Classe 9). Serviços de formação nas áreas de redes, concepção de sistemas de redes, funcionamento de redes, manutenção de redes, teste de redes,
protocolos de redes, gestão de redes, engenharia de redes, computadores, software, microprocessadores e tecnologia de informação; serviços de entretenimento,
designadamente, organização de exposições para jogos de computadores, fornecimento de jogos de computador online e organização de eventos comunitários
desportivos e culturais; fornecimento de publicações online sobre a natureza das revistas, boletins informativos, periódicos, livros e brochuras nas áreas de
fotografia, produção de imagens e mercadorias e serviços relacionados; serviços educativos, designadamente, fornecimento de seminários, cursos e sessões
tutoriais na área de produção de imagens digitais através de redes informáticas globais; fornecimento de uma base de dados online de imagens digitais para uso
por consumidores; fornecimento de uma biblioteca online de imagens digitais que possam ser partilhadas pelos utilizadores; serviços fotográficos e de biblioteca
de imagens; serviços educativos online computadorizados, designadamente, fornecimento de aulas, seminários, sessões tutoriais, conferências e workshops na
área de computadores, hardware informático, microprocessadores, software e redes informáticas; serviços computadorizados de formação online na área de
computadores, hardware informático, microprocessadores, software e redes informáticas; serviços educativos, designadamente, fornecimento de sessões
tutoriais interactivas e cursos sobre a natureza dos guias práticos, dicas e técnicas, orientação e conselhos de peritos, tudo relacionado com a compra, uso,
cuidados, manutenção, suporte, actualização, renovação e configuração de hardware informático, software informático, redes informáticas, mercadorias e serviços
de teleconferências e comunicações; serviços educativos, designadamente, realização de aulas, seminários, conferências e fóruns educativos online na área do uso
de computadores e software, navegação em redes globais informáticas, ciência e tecnologia informática, gestão informática e distribuição de materiais do curso
relacionados com o previamente indicado; desenvolvimento e disseminação de materiais educativos concebidos para aumentar a literacia tecnológica entre os
alunos; serviços de formação para hardware e software de redes; serviços de formação na área de soluções empresariais online; educação; fornecimento de
formação; entretenimento, actividades desportivas e culturais (Classe 41). Serviços de gestão de redes informáticas, designadamente, monitorização de sistemas
de redes para fins técnicos; alojamento de conteúdo digital na Internet; serviços de monitorização de redes informáticas, designadamente, fornecimento de
informação sobre o funcionamento de redes informáticas; personalização de software da Web e design de interfaces de utilizador informáticas para terceiros;
serviços de consultadoria na área de computadores e computação sem fios; fornecimento de uso temporário de software não transferível para melhoria e
fornecimento de transferência, transmissão, recepção, processamento e digitalização em tempo real de informação áudio e de gráficos vídeo; fornecimento de uso
temporário de software não transferível para processamento, armazenamento, recuperação. Transmissão, apresentação, entrada, saída, compressão,
descompressão, modificação, transmissão e impressão de dados; fornecimento do uso temporário de software não transferível para assegurar a segurança das
redes informáticas, para controlo e segurança do acesso, e para uso na protecção de redes informáticas contra o roubo de dados ou danos causados por
utilizadores não autorizados; fornecimento do uso temporário de software não transferível para desenvolvimento, manutenção e uso de redes informáticas locais
e de área ampla; fornecimento do uso temporário de software não transferível para a recepção, apresentação e uso de transmissão de sinais de vídeo, áudio e
dados digitais; fornecimento do uso temporário de software não transferível para criar, facilitar e gerir o acesso remoto a e a comunicação com redes locais
(LANS), redes privadas virtuais (VPN), redes de área ampla (WANS) e redes globais informáticas; fornecimento do uso temporário de software não transferível
para uso no fornecimento do acesso a múltiplos utilizadores a uma rede informática de informação para pesquisa, obtenção, transferência, manipulação e
disseminação de uma vasta gama de informação; fornecimento do uso temporário de ferramentas de software não transferível para facilitação de aplicações de
software de terceiros; fornecimento do uso temporário de software não transferível para comunicações via redes sem fios; desenvolvimento, design e serviços de
consultadoria de software e hardware informático personalizado; concepção e desenvolvimento de normas para terceiros no design e implementação de software
informático, hardware informático e equipamento de telecomunicações; fornecimento aos clientes e técnicos de informação relacionada com a gestão de projectos
informáticos; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; design e desenvolvimento
de hardware e software informático (Classe 42).
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00002116/2013/ME/MP&S
9,41,42
Intel Corporation
Americana
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara.
California 95052-8119, U.S.A
Industrial e Comercial
12/03/2013
abaixo listados

Computadores; computadores portáteis; minicomputadores; hardware informático; circuitos integrados; circuitos de memória integrados; cartões com circuito
integrado; conjuntos de microplatas para computadores; semicondutores de processadores; circuitos do semicondutor do processador; circuitos de semicondutores;
microprocessadores; placas de circuito impresso; circuitos impressos, designadamente placas de circuito integrado, placas de circuito impresso e placas de
circuito eléctrico; placas de circuito electrónico; placas mãe para computador; memórias de computador; sistemas operativos; micro-controladores; processadores
de dados; unidades de processamento central; dispositivos de memória semicondutora, designadamente, memórias semicondutoras e unidades de memória
semicondutora; processadores informáticos programáveis; microprocessadores digitais e ópticos; periféricos de computador; placas de circuito vídeo; placas de
circuito áudio; placas de circuito áudio-vídeo; aceleradora de gráficos de vídeo; aceleradora de multimédia; processadores de vídeo; placas processadoras de vídeo;
memórias de dados; aparelho de segurança electrónica e aparelho de vigilância, designadamente, hardware informático, cartões informáticos e microprocessadores
optimizados para vigilância de segurança electrónica; programas informáticos de algoritmos para o funcionamento e controlo de computadores; software do
sistema operativo do computador; sistemas operativos de computador; extensões, ferramentas e utilitários do sistema informático no campo de software de
aplicações de ligação de computadores pessoais, redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações de rede informática global; equipamento de telecomunicações
e ligações em redes computadorizadas constituído por software do sistema operativo; hardware e software informático para melhorar e disponibilizar transferência,
transmissão, recepção, processamento e digitalização em tempo real de informação áudio e de gráficos vídeo; firmware informático, designadamente, software do
sistema operativo do computador, software de utilitários do computador e outro software do computador usado para manter e operar sistemas informáticos;
instalações informáticas, placas de memória; assistentes pessoais digitais; organizadores electrónicos pessoais portáteis e móveis; dispositivos de armazenamento,
designadamente unidades Jump, unidades Flash e unidades USB; sistemas de segurança para hardware e software informático, designadamente, firewalls,
hardware do servidor de acesso à criar e manter firewalls, hardware informático para a rede privada virtual (VPN) e software operativo do servidor do computador
para criar e manter firewalls; software para assegurar a segurança das redes informáticas; software para controlo e segurança do acesso; hardware e software
informático para uso na protecção de redes informáticas de roubo de dados ou danos causados por utilizadores não autorizados; componentes para computadores;
placas aceleradoras de voz de computador; placas aceleradoras de voz, dados, imagem e vídeo de computador; placas de memória Flash e cartões de memória
Flash; equipamento de telecomunicações e redes informáticas, designadamente, sistemas de processamento e operativos; aparelhos e instrumentos de
telecomunicações, designadamente, routers, hubs, servidores e comutadores de computador; hardware e software informático para o desenvolvimento, manutenção
e uso de redes informáticas locais e de área ampla; descodificadores; dispositivos electrónicos de controlo para interface e controlo de computadores e redes
globais informáticas e de telecomunicações com transmissões e equipamento de televisão e cabo; aparelho para testes e programação de circuitos integrados;
aparelhos e dispositivos de memória periféricos de computador; servidores de função fixa de computador; hardware informático de ligação em rede; hardware e
software informático para criar, facilitar e gerir o acesso remoto a e a comunicação com redes locais (LANS), redes privadas virtuais (VPN), redes de área ampla
(WANS) e redes informáticas globais; software operativo do router, comutador, hub e servidor; software e hardware informático para uso no fornecimento de
acesso a múltiplos utilizadores a uma rede informática global de informação para procura, obtenção, transferência, manipulação e disseminação de vasta gama de
informação; ferramentas de software informático para facilitação de aplicações de software de terceiros; hardware e software informático para comunicações de
redes sem fios; publicações electrónicas transferíveis, tais como boletins informativos, livros, revistas, periódicos, brochuras e livros brancos na área de electrónica,
semicondutores, aparelhos e dispositivos electrónicos integrados, computadores, telecomunicações, entretenimento, telefonia e telecomunicações com e sem fios;
peças estruturais e acessórios para todas as mercadorias previamente indicadas; manuais instrucionais vendidos como uma unidade com as mercadorias
previamente indicadas e manuais instrucionais electrónicos transferíveis através de uma rede informática global; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos,
de prospecção, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de inspecção (supervisão), salva-vidas e de ensino; aparelhos e
instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução
de som ou imagens; transportadores magnéticos de dados, discos de gravação; discos compactos, DVDs e outros suportes digitais de gravação; mecanismos para
aparelhos operados com moedas; máquinas registadoras, calculadoras, equipamento de processamento de dados, computadores; software informático; extintores
de incêndios (Classe 9). Serviços de formação nas áreas de redes, concepção de sistemas de redes, funcionamento de redes, manutenção de redes, teste de redes,
protocolos de redes, gestão de redes, engenharia de redes, computadores, software, microprocessadores e tecnologia de informação; serviços de entretenimento,
designadamente, organização de exposições para jogos de computadores, fornecimento de jogos de computador online e organização de eventos comunitários
desportivos e culturais; fornecimento de publicações online sobre a natureza das revistas, boletins informativos, periódicos, livros e brochuras nas áreas de
fotografia, produção de imagens e mercadorias e serviços relacionados; serviços educativos, designadamente, fornecimento de seminários, cursos e sessões
tutoriais na área de produção de imagens digitais através de redes informáticas globais; fornecimento de uma base de dados online de imagens digitais para uso
por consumidores; fornecimento de uma biblioteca online de imagens digitais que possam ser partilhadas pelos utilizadores; serviços fotográficos e de biblioteca
de imagens; serviços educativos online computadorizados, designadamente, fornecimento de aulas, seminários, sessões tutoriais, conferências e workshops na
área de computadores, hardware informático, microprocessadores, software e redes informáticas; serviços computadorizados de formação online na área de
computadores, hardware informático, microprocessadores, software e redes informáticas; serviços educativos, designadamente, fornecimento de sessões
tutoriais interactivas e cursos sobre a natureza dos guias práticos, dicas e técnicas, orientação e conselhos de peritos, tudo relacionado com a compra, uso,
cuidados, manutenção, suporte, actualização, renovação e configuração de hardware informático, software informático, redes informáticas, mercadorias e serviços
de teleconferências e comunicações; serviços educativos, designadamente, realização de aulas, seminários, conferências e fóruns educativos online na área do uso
de computadores e software, navegação em redes globais informáticas, ciência e tecnologia informática, gestão informática e distribuição de materiais do curso
relacionados com o previamente indicado; desenvolvimento e disseminação de materiais educativos concebidos para aumentar a literacia tecnológica entre os
alunos; serviços de formação para hardware e software de redes; serviços de formação na área de soluções empresariais online; educação; fornecimento de
formação; entretenimento, actividades desportivas e culturais (Classe 41). Serviços de gestão de redes informáticas, designadamente, monitorização de sistemas
de redes para fins técnicos; alojamento de conteúdo digital na Internet; serviços de monitorização de redes informáticas, designadamente, fornecimento de
informação sobre o funcionamento de redes informáticas; personalização de software da Web e design de interfaces de utilizador informáticas para terceiros;
serviços de consultadoria na área de computadores e computação sem fios; fornecimento de uso temporário de software não transferível para melhoria e
fornecimento de transferência, transmissão, recepção, processamento e digitalização em tempo real de informação áudio e de gráficos vídeo; fornecimento de uso
temporário de software não transferível para processamento, armazenamento, recuperação. Transmissão, apresentação, entrada, saída, compressão,
descompressão, modificação, transmissão e impressão de dados; fornecimento do uso temporário de software não transferível para assegurar a segurança das
redes informáticas, para controlo e segurança do acesso, e para uso na protecção de redes informáticas contra o roubo de dados ou danos causados por
utilizadores não autorizados; fornecimento do uso temporário de software não transferível para desenvolvimento, manutenção e uso de redes informáticas locais
e de área ampla; fornecimento do uso temporário de software não transferível para a recepção, apresentação e uso de transmissão de sinais de vídeo, áudio e
dados digitais; fornecimento do uso temporário de software não transferível para criar, facilitar e gerir o acesso remoto a e a comunicação com redes locais
(LANS), redes privadas virtuais (VPN), redes de área ampla (WANS) e redes globais informáticas; fornecimento do uso temporário de software não transferível
para uso no fornecimento do acesso a múltiplos utilizadores a uma rede informática de informação para pesquisa, obtenção, transferência, manipulação e
disseminação de uma vasta gama de informação; fornecimento do uso temporário de ferramentas de software não transferível para facilitação de aplicações de
software de terceiros; fornecimento do uso temporário de software não transferível para comunicações via redes sem fios; desenvolvimento, design e serviços de
consultadoria de software e hardware informático personalizado; concepção e desenvolvimento de normas para terceiros no design e implementação de software
informático, hardware informático e equipamento de telecomunicações; fornecimento aos clientes e técnicos de informação relacionada com a gestão de projectos
informáticos; serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; design e desenvolvimento
de hardware e software informático (Classe 42).
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00002117/2013/ME/MP
32
Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Portuguesa
Rua João Mendonça, 505,
4464-503 Senhora da hora Portugal

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
05/03/2013

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas não alcoólicas, bebidas revitalizantes e
bebidas energéticas e preparações para fazer as
mesmas (não incluídas noutras Classes)

00002119/2013/MN/MS
35
NewIdea- Tecnologia, Inovação e Soluções, Lda.
Cabo-Verdiana
Achada de Santo António - Praia

Publicidade; Gestão de Negócios comerciais,
Administração comercial; trabalho de escritório;
anúncios (Classe 35).

Marca nº
Classes
Requerente

000002120/2012/ME/MP
12
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor
Corporation)

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

80
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Produtos químicos destinado às ciências e à indústria,
nomeadamente produtos químicos utilizados no fabrico
de produtos farmacêuticos, produtos químicos destinados ao fabrico de tintas e pigmentos, produtos químicos destinados ao fabrico de fibras, produtos químicos
destinados à indústria da borracha, produtos químicos
para uso no fabrico de poliuretanos, produtos químicos
destinados ao tratamento de águas residuais, produtos químicos destinados à industria de policloreto de
vinilo (PVC), produtos químicos destinados à industria
têxtil, produtos químicos destinados à industria de
celulose, preparações químicas para uso na indústria
alimentar, produtos químicos destinados ao fabrico de
produtos de higiene (Classe 01). Metais comuns e suas
ligas; materiais de construção metálicos; construções
metálicas transportáveis; materiais metálicos para as
vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; produtos metálicos não incluídos noutras Classes; minerais
(Classe 06).

Comercial
22/03/2013

Produtos/Serviços

Nacionalidade
Residência

00002118/2013/ME/MP
01,06
CUF – CONSULTADORIA E SERVIÇOS, S.A.
Portuguesa
venida 24 de Julho, Nº 24 1200-480
Lisboa, PORTUGAL
Comercial e Industrial
28/02/2013

Japonesa
1, Toyota Cho, Toyota Shi, Aishi-Ken, Japan
Industrial e Comercial
14/06/2012

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Automóveis e partes estruturais dos mesmos. (Classe
12)

n.º 00002121/2010/MN/MP
32
Cavibel – Indústria de Bebidas de Cabo Verde, SARL
Cabo-verdiana
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde
industrial e Comercial
23/06/2010
Cerveja, malta, bebidas alcoólicas com baixo teor de
álcool; bebidas não alcoólicas, águas minerais e gaseificadas, refrigerantes, bebidas não alcoólicas contendo
sumos de fruta; preparação para fazer bebidas em seu
nome. (Classe 32)
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SUMARA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002122/2013/MN/MS

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Fundação João Lopes
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial e Industrial
07/03/2013

Actividade
Data do pedido

0002123/2013/ME/MP
29,30,31
BRF- Brasil Foods S/A
Brasileira
Rua Jorge Tzachel, 475 Fazenda
Itajaí, SC, Brasil
Comercial e Industrial
08/04/2013

Produtos/Serviços

EXCEDRIN
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002124/2013/ME/MP
5
NOVARTIS AG
SWITZERLAND
4002 BASEL SWITZERLAND
Comercial e Industrial
15/03/2013
abaixo listados

Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações sanitárias para uso
médico; alimentos dietéticas e substâncias dietéticas para uso médico ou
veterinário, comida para bebés; suplementos alimentares para seres humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar dentes, para
impressões dentárias; desinfectantes; produtos para destruição dos animais
nocivos, fungicidas herbicidas, (Classe 5).

abaixo listados

Bacon, chouriço de sangue, caldos. Caldos de carne concentrados, manteiga, queijo,
natas (produtos lácteos), Croquetes. Gorduras comestíveis, óleos comestíveis,
presunto, fígado, paté de fígado, margarina, carne extractos de carne, carne em
conserva, carne enlatada, carnes salgadas, leite, bebidas a base de leite, bebidas
lácteas com elevada teor de leite, produtos lácteos, pastas de fígado, carne de
porco, carne de aves (não vivas), carnes salgadas, enchidos, salsichas panadas,
soro, iogurtes, sopas sopas congeladas, legumes congelados, atum (pratos prontos)
batata fritas( pratos prontos) bolinhos de batata (pratos pronto), molho de carne (
prato pronto) rolo de carne ( prato pronto), carne fresca ( prato pronto), carne para
hambúrguer ( prato pronto), peixe ( prato pronto), carne de peru, sumos vegetais
de uso culinário, salada de legumes, preparação para sopas de legumes, legumes
cozidos, legumes seco, legumes em conserva, legumes enlatados (Classe 29).
Condimentos, molhos para saladas, Ketchup (molho), maionese, empadas de carnes,
mostardas, massas alimentícias, massas para bolos, produtos de pastelarias,
pâtés, (pastelarias), empadas, empadas de carnes, pizas, quiches, raviólis, molhos
de tomate, tempero, especiarias, tartes, tortilhas, pão de queijo, pãezinhos
de queijo, pão, pãezinhos, pão ralado, brioches, pastas alimentares farináceas
incluindo mas não limitadas ao macarrão, esparguete, talharim, macarrão de sobra
frito, sanduíches ( pratos prontos) massas alimentícias ( pratos pronto), caril (
especiarias) gelados comestíveis, preparações em pó para confecção de gelados
comestíveis (Classe 30). Alimentos para animais de estimação (Classe 31).

LOJA DESCONTO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002125/2013/MN/MP
19; 20
Emanuel Pereira - Sociedade Unipessoal, Lda
Cabo - Verdiana
Terra Branca - Cidade da Praia

VICEROY

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido

Comercial
26/03/2013

Actividade
Data do pedido

Produtos/Serviços

abaixo listados

Produtos/Serviços

Materiais de construção não metálicos; Tubos rígidos não metálicos para
construção; asfalto, pez e betume; construção transportáveis não metálicas;
monumentos não metálicos (Classe 19). Mobiliário, vidros (espelhos), molduras;
produtos, não incluídos noutras Classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime,
chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e
sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas (Classe 20).

00002126/2013/ME/MP&S
35, 36, 37, 43
Viceroy Cayman Limited
Cayman Islands
c/o Maples Corporate Services Limited, Ugland House,
Grand Cayman, KYI-1104, Cayman Islands
Industrial e Comercial
15/03/2013
abaixo listados

Serviços de gestão para terceiros; serviços de lojas a retalho num hotel ou resort
apresentando ofertas e artigos vários, obras de arte, bens e aparelhos desportivos,
aparelhos para homens, mulheres e crianças, mobiliário domestico, acessórios de
mobiliário doméstico e joalharia (Classe 35). Agência de imobiliário e serviços
de corretagem, serviço de imobiliário, nomeadamente a provisão de anúncios
imobiliários reais para facilitar as transacções relativas ao condomínio e outras
transacções do sector imobiliário (Classe 36). Selecção de locais de imobiliário
e desenvolvimento do sector imobiliário; construção de edifícios; supervisão
e gestão da construção de edifícios e desenvolvimento de locais (Classe 37).
Serviços hoteleiros e de resorts; provisão de instalações de finalidade geral para
reuniões, conferencias e exibições; serviços de reserva para alojamentos hoteleiros
e serviços de alimentos e bebidas (Classe 43).
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IRIS

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002127/2013/ME/MP
29
B.S.A.
Francesa
33 Avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse,
75015 Paris, França

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
06/05/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

abaixo listados

00002129/2013/ME/MP
9
Intel Corporation
Americana
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara.
Califórnia 95052-8119, E.U.A
Industrial e Comercial
07/05/2013
Circuitos integrados; chipsets para computadores;
placas gráficas, chipsets gráficos HD (Classe 9).

Produtos: carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes
preservados, congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas, ovos, leite e
produtos lácteos, queijo, natas, manteiga, iogurtes, especialidades de leite e queijo,
leite de soja [substituto do leite], produtos artificiais de leite, incluindo leite de soja,
óleos e gorduras comestíveis, pratos cozinhados feitos com os produtos acima
referidos (Classe 29).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Reivindicação cores: tons de azul, tons de verde, cor de laranja, vermelho, branco,
amarelo, castanho e cor-de-rosa.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002130/2013/ME/MP&S
9, 44
Optivisão – Óptica, Serviços e Investimento, S.A.
Portuguesa
Alameda Salgueiro Maia, Lote 4-2, Urbanização de
Santo Andre, 2660-329 Sto. Antonio Cavaleiros,
Portugal

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
19/04/2013
Óculos, armações de óculos, lentes oftálmicas, lentes
de contacto, artigos de oculista, incluindo estojos
para óculos e para lentes (partes e acessórios para
os produtos atrás mencionados) (Classe 9). Serviços
ópticos (Classe 44).

Produtos/Serviços

TUBARÕES AZUIS

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002132/2013/ME/MP
32
SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Turca
Kirac Beldesi, Cakmakli Mahallesi 3. Cadde, 110. Sokak,
N0:3 BuyukCekmece, Istanbul, Turquia
Industrial e Comercial
15/03/2013
Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas
não alcoolicas; bebidas de frutas e sumos de frutas,
xaropes e outras preparações para fazer bebidas;
concentrados; xaropes ou pós usados na preparação de
bebidas de frutas (Classe 32).

TUBARÕES AZUIS

00002133/2013/MN/MS
35
FEDERAÇÃO CABO-VERDIANA DE FUTEBOL
CABO-VERDIANA
AV. Cidade Lisboa, Código postal nº 234,
Cidade da Praia
Comercial
09/04/2013
Publicitar os Serviços e produtos de (Tubarões Azuis),
bem como a respectiva comercialização no Território
Nacional (Classe 35).
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NISMO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002134/2013/ME/MP
12
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha ( also trading as
Nissan Motor Co., Ltd)
Japonesa
Nº 2 Takaracho kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-ken, Japan
Comercial e Industrial
23/04/2013
adiante listados

Veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviária; automóveis; veículos
eléctricos; vagões; Camiões; vans; veículos para utilidade desportiva, Autocarro,
veículos de recreio (RV); carros de desporto; carro de corrida camionetas,
empilhadoras, tractores incluindo tractores de reboque e semi - locomoção
por terra, ar ou água; motores para veículos terrestre; maquinas para veículos
terrestres; Carroçarias para veículos; Chassis; para veículos; transmissões
para veículos terrestres; peças de transmissões de veículos terrestre; eixos
de transmissão para veículos terrestre; engrenagens para veículos terrestres,
engrenagens para veículos terrestres; eixos para veículos; amortecedores de
suspensão para veículos; molas de absorção de choque para veículos; rodas de
veículos; pneus para rodas de veículos, eixos para rodas de veículos, remendos de
borracha adesiva para reparação de pneus câmaras-de-ar, travões para veículos,
pastilhas de travão para automóveis; para brisas; Limpadores de pára-choques de
veículos; pára-choques; direcção para veículos terrestres; buzinas para veículos,
sinais de direcção de veículos, assentos de veículos, cinto de segurança para
assento de veículos , repousa cabeça para assento de veículos, alarmes de marcha
atrás dos veículos; dispositivos anti-roubo para veículos; Airbags [dispositivos de
segurança para automóveis]; espelhos retrovisores; elevadores plataforma traseira
[ parte veículos terrestres]; acessórios do veículos; spoilers para veículos, suportes
de bagagem para veículos; guarda lamas; correntes antiderrapantes; capas de
veículos, capas de bancos para veículos, isqueiros para cigarro para automóveis,
assentos de segurança para criança; veículos espaciais, aviões, hidroaviões,
aeronaves, carrinhos de corridas, motociclos, barcos, barcos ferry, navios, iates,
bicicletas, selas de bicicletas, guarda-lamas de bicicletas (Classe 12).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002136/2013/ME/MP
3
CHURCH & DWIGHT CO., INC.
AMERICANA
500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey
08628, Estados Unidos da América
Comercial e Industrial
03/04/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Depilatórios; preparações para branquear e aclarar o
cabelo; preparações não medicinais para os cuidados
da pele para uso antes e depois da depilação (Classe
3).

Produtos/Serviços
Observações

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

DEPIROLL

00002137/2013/ME/MP
17
HENCO INDUSTRIES
BELGA
Naamloze Vennootschap, Toekomstlaan 27, B-2200
Belgium
Comercial e Industrial
23/04/2013
Tubos flexíveis de parede simples ou múltipla parede
não metálico, com ou sem propriedades isolantes;
tubagens não metálicas (Classe 17).
OBS: Reivindicação de cores azul, amarelo, vermelho e
branco.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002138/2013/ME/MP
33
FINLANDIA VODKA WORLDWIDE LTD
FINLANDESA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, Finland.
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
16/04/2013

Actividade
Data do pedido

Leiria, Portugal.
Comercial e Industrial
11/04/2013

Bebidas alcoólicas, bebidas destiladas, (Classe 33).
Produtos/Serviços
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00002139/2013/ME/MP
19
SIVAL - GESSOS ESPECIAIS, LDA.
Portuguesa
Rua Rodrigues Cordeiro, nº34-2400-216

Massas de estucar projectadas e manuais; Massas
de acabamento; Massas para gesso cartonado e
acabamentos em gesso (em construção civil) (Classe
19).
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TORRIÉ

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

RIB LOC

00002140/2013/ME/MP
30
JMV, JOSÉ MARIA VIEIRA, S.A.
Portuguesa
Rua Infante Dom Henrique, nº 421, 4435-268 Rio
Tinto-Portugal
Comercial
10/05/2013
Café, Sucedâneos de café, Chá, Cacau, Açúcar e
especiarias (Classe 30)

00002142/2013/ME/MS
43
DORPAN S.L.
Espanhola
Cidade de Gremio Toneleros, 24, Poligono Son
Castelló,07009, Palma de Mallorca, Islas Baleares
España
Comercial e Industrial.
14/05/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Serviços de fornecimento de comida e bebidas;
alojamento temporário (Classe 43).

00002141/2013/ME/MP&S
17,37
SEKISUI RIB Loc Austrália Pty Ltd.,
Australiana
587 Grand Junction Road, Gepps Cross 5094 SA,
Austrália
Comercial e Industrial
14/05/2013
Condutas e tubagens incluídas nesta Classes; bandas
perfiladas de materiais plásticos para produção
de revestimentos Tubulares em revestimento de
passagens; e tubos revestidos de materiais plásticos,
(Classe 17). Instalação e colocação de tubos; Serviços
de reabilitação de tubos, incluindo realinhamento de
passagens subterrâneas especialmente esgotos;
construção e manutenção de gasodutos; instalação,
manutenção e reparação de máquinas (Classe 37)

00002143/2013/ME/MP&S
11,37
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
Portuguesa
Av. do Forte, 10, Carnaxide, Oeiras, Portugal
Industrial e Comercial
11/04/2013
Dispositivos para arrefecimento do ar; Aparelhos de
climatização; Instalações de Climatização (Classe 11).
Instalação, Reparação e manutenção de sistemas de
aquecimento, ventilação e ar condicionado [HVAC]
(Classe 37).

GOYA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002144/2013/MN/MS
41
Cabo Verde Time Lda
Cabo-Verdiana
Cidade Santa Maria-Ilha de Sal

Actividade
Data do pedido

Comercial
09/05/2013
Educação; formação; divertimento; actividades
desportivas e culturais (Classe 41)

Produtos/Serviços

00002145/2013/ME/MP
29,30,32
Goya Foods, Inc
Americana
100 Seaview Drive, Secaucus, New Jersey 07096
Comercial e Industrial
06 /05/20103
abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios;
óleos e gorduras comestíveis (Classe 29). Café, chá, cacau e sucedâneos do café;
arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria
e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e
fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo
para refrescar (Classe 30). Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações
para bebidas (Classe 32).
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SMOOTH`N SHINE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002146/2013/ME/MP
3
HENKEL AG & KGaA
Alemã
Henkelstrasse 67, Dusseldorf
40589 Germany

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial e Industrial
07/05/2013

Actividade
Data do pedido

abaixo listados.

Produtos/Serviços

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações
para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos (Classe 3)

00002147/2013/ME/MP
30
FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS
INTERNATIONAL E.V.,
Alemã
Bonner Talweg 177,Bonn, Germany
Comercial e Industrial
08/05/2013
abaixo listados

Café, Chá, Cacao, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e
preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados, chocolate;
mel, melaço, levedura, fermento; sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos)
especiarias; gelo (Classe 30).

LA CASERA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002148/2013/ME/MP
32
CLASSIC BEVERAGES ( BVI) Ltd.,
Nigeriana
12 Akinwande Street, Alaba Coker, Orile, Lagos State,
Nigéria

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
03/04/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras
bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de
fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas
(Classe 32).

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002150/2013/ME/MP
05
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH
Alemã
Alfred-Nobel- StraBe 10, 40789, Monheim am Rhein,
Germany
Comercial e Industrial
19/03/2013
Produtos Farmacêuticos (Classe 5).

LUCKY STRIKE
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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abaixo listados

Loções para cabelo; Champôs; Colorantes para cabelo; Produtos para ondular
cabelos; pestanas postiças; Perfumes; spray para Cabelo, leite de limpeza para fins
cosméticos; Batons; Vernizes; lápis (cosmética…); cosméticos para sobrancelhas;
lápis para sobrancelhas; maquilhagem; kit com cosméticos; cuidados para a pele
( produtos cosméticos para..) ; pó para maquilhagem (Classe 03). Cabeleiras;
Cabelo entrançado; extensões de Cabelos, perucas; Capachinho; bandoletes;
topete (pompons); pinças para cabelo (alfinetes); Alfinetes (ganchos); rolos de
cabelo, que não sejam acessórios; ornamentos de cabelo; alfinetes para enrolar o
Cabelo; Ganchos para cabelo; Alfinetes para cabelo; redes para Cabelo; diademas
(bandoletes); gorros para Madeixas, papelotes (Classe 26)

ASPIRINA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002149/2013/ME/MP
03, 26
XUCHANG HENGYUAN HAIR PRODUCTS INC.
CHINESA
Econmic & Technological Development Zone, Xuchang
City, Henan, China.
Comercial e Industrial
08/04/2013

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Reivindicação de cores: Preto, Branco, Verde-claro e azul-claro.

00002151/2013/ME/MP
34
British American Tabacco ( Bands) Inc.
Estados Unidos da América
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, United States of America.
Comercial e Industrial
15/03/2013
Tabaco; artigos para fumadores; fósforos (Classe 34).
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002152/2013/ME/MP
33
PERNOD RICHARD
Francesa
12, Place des Etats-Unis, 75016, Paris, France.
Comercial e Industrial
15/03/2013

Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

BAKTESA
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002154/2013/ME/MP
05
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH
Alemã
Alfred-Nobel- StraBe 10, 40789, Monheim am Rhein,
Germany
Comercial e Industrial
23/04/2013
Produtos Farmacêuticos, anti-infecciosos (Classe 5).

Obs: Reivindicação de perioridade: baseada no pedido
Alemão nº 302012056703 de 06/11/2012

Produtos/Serviços

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002155/2013/ME/MP
05
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH
Alemã
Alfred-Nobel- StraBe 10, 40789, Monheim am Rhein,
Germany
Comercial e Industrial
23/04/2013

REZOBACT

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Produtos Farmacêuticos, anti-infecciosos (Classe 5).

Produtos/Serviços

Obs: Reivindicação de prioridade: baseada no pedido
Alemão nº 302012056704 de 06/11/2012
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boletim finalissimo.indd 86

abaixo listados

Cartões magnéticos; hardware de computador, software de computador e programas
de computador; hardware de computador e software criptográfico, chaves de chifre,
certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro
de dados e recuperação e transmissão de informação confidencial de clientes
utilizada por indivíduos; instituições bancárias e financeiras, cartões magnéticos
codificados e cartões com um chip de circuito integrado (‘’cartões inteligentes’’);
cartões de fidelidade, cartões bancários, cartões de crédito e cartões de pagamento
(magnéticos); leitores de cartões; software de computador para permitir a interacção
dos cartões inteligentes com terminais e leitores; equipamento de telecomunicações,
terminais de transacção de ponto de venda e software de computador para
transmissão, visualização e armazenagem de transacções, identificação e
informação financeira para uso nos serviços financeiros, industrias bancárias e de
telecomunicações; aparelhos de identificação de frequência de rádios (transponders)
aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade dos cartões de
crédito, cartões bancários, cartões de débito e cartões de pagamento (Classe 09).
Serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, emissão de cheques
de viagem, emissão de ordens de pagamento de valores, transferência electrónica
de fundos, informações financeiras, serviços financeiros, serviços bancários e de
credito, serviços de cartão de pagamento com valores pre-pagos, serviços de portamoedas electrónicos com valores pre-pagos, disponibilização de fundos electrónicos
e serviços de transferência de divisas, serviços de pagamentos electrónicos, cartão
de telefone pre-pago, serviços de entrega de dinheiro e serviços de autorização
de transacção e liquidação, provisão de serviços de debito e credito através de
aparelhos de identificação de frequências de rádio (receptor-transmissor), serviços
de seguros em viagem, serviços de verificação de cheques, serviços de emissão e
reembolso todos relacionados com cheques de viagem e outros comprovantes de
emissão de fundos de viagens, serviços de aconselhamento para todos os serviços
acima mencionados (Classe 36). Serviços de telecomunicações, comunicações por
terminais de computador, correio electrónico (Classe 38).

SIVEXTRO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002153/2013/ME/MP&S
9, 36,38
Sibs – Sociedade Interbancaria de Serviços, S.A.
Portuguesa
R. Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649-031 Lisboa,
Portugal
Industrial e Comercial
17/06/2009

00002156/2013/ME/MP
05
BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH
Alemã
Alfred-Nobel- StraBe 10, 40789, Monheim am Rhein,
Germany
Comercial e Industrial
23/04/2013
Produtos Farmacêuticos, anti-infecciosos (Classe 5).
Obs: Reivindicação de prioridade: baseada no pedido
Alemão nº 302012056705 de 06/11/2012
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002157/2013/MN/MS
36
Banco Africano de Investimento Cabo Verde S.A.
Cabo-Verdiana
Edifício Santa Maria, c/c, Chã de Areia, Praia
Comercial
30/05/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Negócios financeiros; negócios monetários (Classe
36).

Produtos/Serviços

00002158/2013/ME/MS.
41
ONEBIZ- FRANCHISING E SERVIÇOS LDA.
Portuguesa
Praceta D. Nuno Álvares Pereira nº 20, Sala DB, 4450218 Matosinhos - Portugal
Comercial e Industrial
21/05/ 2013
Produtos/Serviços: Educação; academias (educação);
informações sobre educação; creches (educação);
infantário (educação); jardins infantis (educação);
organização de competições (educação e divertimento);
orientação profissional (consultoria em educação
e formação); formação; actividades culturais e
desportivas. (Classe 41).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido

00002159/2013/ME/MS
35
ACOUNTIA, LDA.

Marca nº
Classes
Requerente

Portuguesa

Nacionalidade

Praceta D. Nuno Álvares Pereira nº 10 e 20, e Rua
Sousa Aroso, nº 1007 (lado Sul) Sala CX, 4450-218
Matosinhos Portugal

Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
21/05/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

00002160/2013/ME/MS
35
ONEBIZ- Franchising e Serviços Lda.
Portuguesa
Praceta D. Nuno Álvares Pereira nº 20, Sala DB, 4450218 Matosinhos - Portugal
Comercial e Industrial
21/05/ 2013
abaixo listados

abaixo listados

Contabilidade; organização e administração de empresas; administração; administração comercial; assessoria em gestão de negócios; Consultadoria Profissional
em negócios, avaliação de negócios; promoções de venda (para terceiros); Publicidade; pesquisa de marketing; pesquisa em negócios; informações de negócios;
consultadoria em gestão e organizações de negócios; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários, organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários, serviços de gestão comercial no âmbito do franchising (Classe 35).

Contabilidade; organização e administração de empresas; administração; administração comercial; assessoria em gestão de negócios; Consultadoria Profissional
em negócios, avaliação de negócios; promoções de venda (para terceiros); Publicidade; pesquisa de marketing; pesquisa em negócios; informações de negócios;
consultadoria em gestão e organizações de negócios; organização de exposições
para fins comerciais ou publicitários, organização de feiras para fins comerciais ou
publicitários, serviços de gestão comercial no âmbito do franchising. (Classe35).

Obs: Reivindicação de Cores: Reivindicam-se as cores, preto e dourado.

Obs: Reivindicam-se as cores, preto , rosa, amarelo, verde, roxo, azul-escuro,
azul-claro e cinzento.
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PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reivindicam-se as cores, preto, rosa escuro,
rosa claro e verde.
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002161/2013/ME/MP&S
35,37,39, 41 e 42.

Marca nº
Classes
Requerente

AUTO - SUECO, LDA.
Nacionalidade
Residência

Portuguesa
Via Marechal Carmona, 1637-4100 Porto, Portugal
Comercial e industrial
Data do pedido: 24/05/ 2013

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

abaixo listados

Publicidade e divulgação publicitária por todos os meios de difusão incluindo
internet; consulta sobre negócios comerciais e venda a retalho via internet;
divulgação e exposição de produtos; publicações publicitárias; estudos e procura de
mercados; importação e exportação e relações públicas (Classe 35). Conservação
e reparação de automóveis, lavagem de automóveis, estação de serviços para
automóveis, pintura de veículos e trabalhos de estofador (Classe 37). Entrepostos;
garagens, aluguer de veículos, aluguer de lugares de estacionamentos e transportes
de mercadorias (veículos) (Classe 39). Assinaturas e distribuição de jornais
e revistas; organização de concursos em matéria de educação e divertimento e
escolas de formação profissional (Classe 41). Consultas e investigação técnicas;
consultas profissionais (não de negócios), direcção (administração e economato),
engenheiros (vistorias) exposição (stands), investigação relativas á mecânicas (de
engenheiros mecânicos), ensaios de materiais, orientação profissional e selecção
do pessoal por processo psicotécnicos. (Classe 42).

REVISTA JURÍDICA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002163/2013/MN/MS.
35,41, 42 e 45.
SCC- Sociedade para Ensino, Ciência e Cultura, Lda.
Cabo-Verdiana
Cidade de Assomada, CP 4 – Ilha de Santiago
Cabo Verde.
Comercial
11/06/ 2013
Publicidade; gestão de negócios comercial; administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe35). Educação; formação; divertimento;
actividades desportivas e culturais (Classe 41).
Serviços científicos e tecnológicos bem como
serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industrial;
concepção e desenvolvimento de computadores e de
programas de computadores (Classe 42). Serviços
jurídicos; serviço de segurança para a protecção dos
bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais
prestados por terceiros destinados a satisfazer as
necessidades dos indivíduos. (Classe 45).

00002162/2013/MN/MP
32
CERIS – Sociedade Cabo- Verdiana de Cerveja e
Refrigerantes, SA.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.
Comercial e Industrial
10/06/ 2013
Cervejas, Maltas, bebidas alcoólicas com baixo teor de
álcool; bebidas não alcoólicas, águas naturais, minerais
e gaseificadas, refrigerantes, bebidas não alcoólicas
contendo sumos de frutas, preparação para fazer
bebidas (Classe32).

00002164/2013/ME/MP.
07, 09, 11
GD MIDEA HOLDING CO., LTD
Chinesa
Midea Headquarter Building, No. 6 Midea Avenue,
Shunde, Foshan, Guangdong,
People’s Republic of China
Comercial e Industrial
10/06/ 2013
abaixo listados

Máquinas de lavar roupa [roupa]; secadores Spin [não aquecidos]; máquinas de
torcer para lavandaria; limpeza a seco; lavadoras de fruta; máquinas de lavar
louça; máquinas de cozinha, eléctricas; espremedores de fruta eléctricos para uso
doméstico; máquina de sumos em grão para uso doméstico; máquinas de ordenha;
máquinas para preparação de alimentos, electromecânica; máquinas de fazer
água mineral; máquinas para fabricar de lâmpadas; máquinas para fabricar fios e
cabos eléctricos; Dínamos; máquinas para embalar; Etiquetadoras [máquinas],
processadores de alimentos, eléctrica; cortadores, máquinas de cozinha eléctricas;
liquidificadores eléctricos para fins domésticos; batedeiras eléctricas para uso
doméstico; abre latas eléctrico; trituradores eléctricos para uso doméstico;
Desintegradores; Compressores [máquinas], máquinas de ar comprimido;
transportadores pneumáticos; bombas de ar comprimido; válvulas de pressão [partes
de máquinas]; máquinas centrifugadoras; aspiradores; trituradores de lixo; máquinas
metalúrgicas; prensas [máquinas para fins industriais]; máquinas de estampagem;
reguladores de purificação de água para caldeiras; cintos para transportadoras;
mecanismos excepto para veículos terrestres (Classe 7). Fios eléctricos; bobinas
electromagnéticas; fios de cobre isolados; Materiais para rede eléctrica [fios, cabos];
computadores; processadores de informação [CPU]; agendas electrónicas; telefones
com vídeo; DVDs; aparelhos de fax; telemóveis;, gravadores; gira-discos; máquinas
de filmar; aparelhos de televisão; carregadores para as baterias eléctricas (Classe
09). Ar condicionados; refrigeradores; arcas congeladoras; armários refrigeradores;
distribuidores de água; desumidificadores para fins domésticos; umidificadores;
purificadores de ar; ventiladores eléctricos; secadores eléctricos com ventilador;
utensílios de cozinha eléctricos; chaleiras eléctricas; fogões eléctricos; forno
electromagnético; microondas; panelas de pressão eléctricas; autoclaves; máquinas
de panificação; aparelhos de cozinha e instalações; queimadores de gás; fogões
de cozinha [fornos]; extractores para cozinha; exaustores para cozinha; armário
de desinfecção para serviço de mesa; armário esterilizado; aquecedor eléctrico;
aquecedores de cama; aparelhos de iluminação e instalações; lâmpadas eléctricas;
Invólucros de lâmpadas; queimadores incandescentes; holofotes; lâmpadas de
exterior; lanternas chinesas; lâmpadas de palco e lanternas; lanternas [tochas];
lâmpadas de projector; luzes para automóveis; aparelhos sanitários e instalações;
aquecedor de água a carvão e gás; aquecedor de água eléctrico; fornos solares;
aquecedor de água; fontes; tanques de pressão de água; acessórios para banheiro;
aquecedor para banho; lavatórios; aparelhos de hidromassagem para banheira;
aparelhos de hidromassagem a jacto; aquecedor solar de água; aquecedor de banho;
aparelhos a vapor para tecidos (Classe 11)
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“TUBARÕES 75”

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

00002165/2013/ME/MP
29
FRANCO – ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE
PTE LTD.
SINGAPURA

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Residência
Actividade
Data do pedido

Achada São Filipe, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.

No. 79 Anson Road # 21-01, Singapore 079906.
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
10/06/ 2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

00002166/2013/MN/MS
16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 41
Dilma Ramos Vieira.
Cabo-Verdiana

Óleo de cozinha; margarina; alimentos em conserva;
vegetais em conserva (Classe 29).

Comercial
26/06/ 13
Bandeiras, faixas, Vestuários, Canecas, Chaveiros,
canetas, Cadernos, almofadas, azulejos, artigos para
decoração, bolsas, estojos, malas, carteiras, portamoedas, entre outros produtos de prendas e têxteis.

VEZEL

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

Marca n. º 00002167/2013/MN/MS.
25
Service Point, Lda.
Cabo-Verdiana

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

Residência

Cidade de Sal Rei, Boavista, Cabo Verde.

Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial
06/06/ 2013

Actividade
Data do pedido

00002168/2013/ME/MP
12
HONDA MOTOR CO.,LTD
JAPÃO
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tóquio 1078556, Japão.
Comercial e Industrial
24/06/ 2013

Vestuário, Calçado e Chapelaria (Classe 25).
Produtos/Serviços

abaixo listados

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reivindicação de cores vermelho e azul - escuro

Automóveis e respectivas peça e acessórios; Navios e Respectivas peças e
acessórios; Aeronaves e respectivas peças e acessórios; bicicletas e respectivas
peças e acessórios; Motores principais não eléctricos para veículos terrestres
(não Incluindo os respectivos componentes); Elementos mecânicos para veículos
terrestres (Classe 12).

Marca nº
Classes

00002169/2013/ME/MP&S
14, 35

Marca nº
Classes

Requerente

TEMPUS DISTRIBUIÇÃO - Sociedade Comercial de
Relojoaria, SA.

Nacionalidade
Residência

Portuguesa
Avenida Infante D. Henrique, Lote 1679, R/C Dto,
1950-264 Lisboa, Portugal.

Requerente
Nacionalidade

00002170/2013/MN/MP
25
CINDY MONTEIRO.
Cabo-Verdiana

Residência

Palmarejo, Cidade da Praia - CABO VERDE

Actividade

Comercial

Actividade
Data do pedido

Comercial
24/05/ 2013

Data do pedido

Produtos/Serviços

abaixo listados

Produtos/Serviços

19/06/ 2013
Vestuário, Calçados e Chapelaria, (Classe 25).

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não
incluídos noutras Classes; Bijutaria, Joalharia, Pedras preciosas; relógios, artigos
de relojoaria e outros instrumentos cronométricos (Classe 14). Serviços de
publicidade e negócios; Serviços de gestão de negócios comerciais, administração
comercial, consulta e avaliação de negócios comerciais; serviço de promoção de
vendas para terceiros de bijutaria, joalharia, pedras preciosas, relógios e material
de relojoaria; estudos e procura de mercados e actividades de Franchising
(negócios) (Classe 35).
Obs: Reivindicação de cores azul e branco
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Residência

00002171/2013/ME/MP&S
29,30,31,35

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

OCCIDENTAL ATLÂNTICO
ESPANHA

Residência

Residência: AV. Três de Mayo,69, Edifício Atlântida,
Portal 2 Piso 8D, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife.

Actividade
Data do pedido

Comercial
21/06/ 2013

Produtos/Serviços

abaixo listados

Actividade
Data do pedido

00002172/2013/MN/MP&S
25,35, 41.
Green Studio, Sociedade Unipessoal, Lda.
Cabo-Verdiana
Achada Santo António - Praia, Ilha de Santiago,
Cabo Verde.
Comercial
27/06/ 2013

Produtos/Serviços

Vestuário, Calçado, chapelaria; Publicidade; gestão de
negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; Educação; formação; divertimento;
actividades desportivas e culturais.

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002173/2013/ME/MP.
32
VISION INT LLC.
AMERICANA
100 Everett Avenue, Unit 3 A, Chelsea, Massachusetts
0150, The United States of America

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva,
secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras
comestíveis (Classe 29). Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca
e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria;
gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melão; levedura e fermento em p;
sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar
(Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluídos
noutras Classe; animais vivos, frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores
naturais; alimento para animais, malte (Classe 31). Publicidade; gestão de negócios
comercia; administração comercial; trabalhos de escritório. (Classe 35).

REINFORCE

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
20/06/ 2013
abaixo listados

Bebidas com aloé vera; Bebidas aromatizadas à base de fruta, proteína, estimulante, açúcar e outros nutrientes fluidos, a saber, bebidas com carboidratos para uso como recheio de
alimentos; Bebidas aromatizadas à base de fruta, proteína, estimulante, açúcar e outros nutrientes fluidos, a saber, bebidas com proteína para uso como recheio de alimentos e não
para uso como substituição de uma refeição; Bebidas cosméticas, a saber, sucos de frutas e bebidas energéticas que contenham suplementos nutricionais; Água potável engarrafada;
Refrigerante com sabor de café, Bebidas de cola; Colas; Concentrados e pós usados na preparação de bebidas energéticas e bebidas com sabor de frutas; Concentrados para fazer
bebidas de frutas; Concentrados, xaropes ou pós para fazer refrigerantes ou bebidas com sabor de chá; Concentrados, xaropes ou pós usados na preparação de refrigerantes;
Concentrados, xaropes ou pós usados na preparação de bebidas para esportistas e energéticas; Água potável destilada; Água potável; Água potável com vitaminas; Águas potáveis;
Bebidas energéticas; Bebidas energéticas com adição de Bebidas não alcoólicas, a saber, bebida energética, bebidas refrescantes em forma de refrigerantes, ponches, smoothies,
limonadas, bebidas com soro, bebidas isotónicas, hipertónicas e hipotónicas para uso de e/ou para as necessidades de atletas; Essência para uso na fabricação de refrigerantes;
Bebidas com frutas congeladas; Bebidas de frutas; Bebidas de frutas e sucos de frutas; Bebidas e sucos de frutas; Bebidas com sabor de frutas; Refrigerantes com sabor de
frutas; Bebidas carbonadas com sabor de frutas; Bebidas com sabor de frutas; Sucos de frutas e bebidas com frutas; Refrigerantes à base de fruta com sabor de chá; Bebidas com
guaraná; Bebidas isotónicas; Bebidas não alcoólicas isotónicas; Bebidas não alcoólicas, a saber, doses de energéticos; Refrigerante; Pós usados na preparação de bebidas isotónicas
para esportistas e bebidas para esportistas; Preparados para fabricar bebidas, a saber, cerveja, cerveja malte, cerveja de trigo, cerveja preta, cerveja ale, cerveja preta forte e
lager; bebidas de malte não alcoólicas; água mineral e águas aeradas; Pratos preparados compostos de bebidas de frutas e sucos de frutas, bebidas à base de frutas, bebidas não
alcoólicas que contenham sucos de frutas, extractos de frutas não alcoólicos usados na preparação de bebidas, bebidas não alcoólicas de suco de frutas, sucos de vegetais, sucos
e smoothies de frutas e vegetais; Água potável purificada engarrafada; Refrigerantes; Refrigerantes com sabor de chá; Refrigerantes, a saber, bebidas com soda; Refrigerantes,
a saber, bebidas com frutas e sucos de frutas; Bebidas para esportistas, Bebidas para esportistas que contenham electrólitos; Bebidas para esportistas com adição de xaropes,
essências e outros preparados, a saber, concentrados para fabricação de bebidas, bem como comprimidos de refresco efervescentes e pós efervescentes para bebidas e coquetéis
não alcoólicos; Bebidas para esportistas, a saber, bebidas energéticas; Bebidas para esportistas, a saber, bebidas para performance; Bebidas para esportistas, a saber, bebidas
para recuperação; Xarope para fabricação de bebidas com sabor de frutas; Xaropes para fabricação de refrigerantes; Bebidas com vegetais. (Classe 32)
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
Observação: Reivindica as cores azul, cinzento e branco.
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00002174/2013/ME/MS
35, 37.
Lisnave- Estaleiros Navais, SA,
Portuguesa
Lugar de Mitrena, 2910-738 Setúbal, Portugal
Comercial e Industrial
10/06/2013
abaixo listados

Publicidade, difusão de material publicitário, publicação de textos publicitários,
estudos de mercados, procura de mercados, assistência na direcção de negócios,
marketing, informações sobre negócios comerciais (Classe 35). Construção naval,
construção de navios, reparação de navios, manutenções de navios; Manutenção
e reparação de cascos de navios, serviços de revestimento para a manutenção de
navios; Construção e reparação de plataformas navais, construção e reparação de
docas, Supervisão de trabalhos de construção, informações em construção naval,
informações em reparação naval (Classe 37).
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007 MFT

00002175/2013/ME/MP.
12
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
JAPÃO
33-8, Shiba 5-chome, Minato-KU, Tokyo, Japan

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
04/07/ 2013
Veículos de passageiros, furgões, vagões, Veículos fora
de estrada, camionetas, veículos da desporto e suas
componentes, excluindo pneus (Classe 12).

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002176/2013/ME/MP.
12
TITAN INTERNATIONAL, INC.
AMERICANA
2701 SPRUCE STREET, QUINCY 62301, ILLINOIS,
The United States of America
Comercial e Industrial
03/07/ 2013
Pneus. (Classe 12).

00002177/2013/ME/MP&S
9, 16, 41.
WALL STREET INSTITUTE KFT
LUXEMBOURG BRANCH.
Luxemburguesa
2 Avenue Charles de Gaulle, LU-1653 Luxembourg,
Luxembourg
Comercial e Industrial
27/06/ 2013
abaixo listados

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctrico, fotográficos, cinematográficos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro
(salvamento) e de ensino; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, equipamento para o tratamento de informação e computadores; extintores de
incêndios; aparelhos e instrumentos de ensino; suportes de registo magnéticos, ópticos e magnéticos/ ópticos, incluindo CD (discos compactos), DVDs, cassetes, disquetes,
cartuchos contendo material multimédia e/ou audiovisual, som, imagens e textos, todos para instrução e ensino, e em particular instrução e ensino de línguas, máquinas de
calcular; aparelhos para o registo, a transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos (Classe 9). Adesivos (matérias colantes)
para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de móveis); material de instrução ou de
ensino (com excepção de aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras Classe); carácter de impressão; clichés (estereótipos); papel, cartão e
produtos nestas matérias, não incluídos noutras Classe; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; livros, brochuras e publicações
(Classe 16). Educação; Formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; serviços prestados por estabelecimentos de ensino, em particular ensino de línguas;
serviços de ensino personalizados, nomeadamente, ensino de línguas, incluindo serviços prestados em estabelecimentos, ao domicílio ou via redes de comunicação (Classe 41).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

SANITANA

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

00002178/2013/ME/MP&S
11, 35, 39
SANITANA- FABRICA DE SANITÁRIOS DE ANADIA, SA.

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

PORTUGUESA
Residência

Residência
Actividade
Data do pedido

ZONA INDUSTRIAL DE ANADIA, 3781-909 ANADIA,
PORTUGAL
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
03/07/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Aparelhos e instalações Sanitárias (Classe 11).
Publicidade, difusão de material publicitário, estudo
e procura de mercados, importação e exportação
(Classe 35). Serviços de transporte, armazenagem, entreposto e distribuição de louças sanitárias.
(Classe 39).

30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU,
TOQUIO, JAPÃO
Comercial e Industrial
10/06/ 2013
abaixo listados

Maquinas e máquinas-ferramentas, motores (com excepção dos motores para
veículos terrestres), uniões e correias de transmissão (com excepção das transmissões para veículos terrestres), instrumentos agrícolas sem serem os accionados manualmente, chocadeiras para ovos, máquinas de venda automática, prensas
de impressão, prensas de impressão digitais, impressoras, maquinas para o fabrico
de semicondutores (Classe 7).
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00002179/2013/ME/MP
7
CANON KABUSHIKI KAISHA.
JAPONESA
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SUPER NOIVO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002180/2013/MN/MP.
05
Fabrika Lda.
Cabo-Verdiana
Cidade de Santa Maria- ilha do Sal, Cabo Verde.
Comercial e industrial
27/06/ 2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Importação e comercialização de cosméticos, vestuário,
gadgets, produtos de estética, beleza e higiene (Classe
05).

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

92
boletim finalissimo.indd 92

00002182/2013/MN/MS
35
SALSS- Importação e Comercio, LDA.
Cabo-Verdiana
Largo Medina de Boé, Mindelo, CP 594,
S. Vicente, Cabo Verde.
Comercial
24/05/ 2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35).

00002184/2013/ME/MP
25
OCCIDENTAL ATLÂNTICO
ESPANHA

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

AV. Três de Mayo,69, Edifício Atlântida, Portal 2 Piso
8D, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife.
Comercial
21/06/2013

Comercial
24/05/ 2013
Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35).

BARÃO DE
CABO VERDE

SUPER DJ

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002181/2013/MN/MS
35
SALSS- Importação e Comercio, LDA.
Cabo-Verdiana
Largo Medina de Boé, Mindelo, CP 594,
S. Vicente, Cabo Verde.

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Vestuário; calçado; chapelaria (Classe 25).

00002183/2013/MN/MP
33
ALBINO & FONSECA
Cabo-Verdiana
Cidade do Mindelo, São Vicente
Comercial
27/06/2013
Bebida alcoólica destilada (Classe 33).

00002185/2013/MN/MS.
Fabrika Lda.
Cabo-Verdiana
Cidade de Santa Maria- ilha do Sal, Cabo Verde.
Comercial e Industrial
27/06/ 13
Importação e comercialização de cosméticos, vestuário,
gadgets, produtos de estética, beleza e higiene (Classe
05).
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Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002186/2013/ME/MP&S
35, 37, 42
ORANGE BRAND SERVICES LIMITED
Inglesa
3 More London Riverside, London SE1 2AQ
United Kingdom
Comercial e Industrial
09/08/ 2013
abaixo listados

Publicidade; marketing; promoção de negócios; gestão de negócios; administração de negócios; organização e gestão de incentivo de negócios e programas de fidelização;
serviços de informação sobre negócios; serviços de processamento administrativo e organização de correio; organização de apresentações empresariais; serviços de
investigação e pesquisa de negócios; serviços de prognóstico de negócios; serviços de fornecimento, de negócios, clericais e de secretaria; serviços de informação sobre
notícias e recorte de assuntos actuais; pesquisas de mercado; analistas de mercado; colecta de dados de pesquisa de mercado e análise; pesquisas de mercado e estudos
de marketing; organização e realização de exposições para fins comerciais; serviços de retalho; agrupamento, para o benefício de outros, de uma variedade de produtos
(excluindo o seu transporte), permitindo aos clientes ver e comprar esses bens; tudo o acima mencionado fornecido on-line através de uma base de dados informática ou via
internet ou por outros meios; agrupamento para benefícios de outros, de uma variedade de telecomunicações, produtos, partes, componentes e acessórios de informática,
electrónicos e eléctricos dos produtos em cima mencionados, cartões de dados, dispositivos de segurança e equipamento, roupa calçado, chapelaria, acessórios, têxteis,
produtos de linho para casa, bagagem e malas, material de impressão e papelaria, itens de oferta, brinquedos, jogos e equipamento desportivo, ourivesaria, instrumentos
de relojoaria, equipamentos e utensílios para casa, móveis e mobiliário, produtos cosméticos e de cuidado pessoal, produtos de farmácia em geral, produtos de limpeza,
produtos de cuidado da saúde, produtos e mercearia alimentares para humanos, bebidas, permissão de clientes para observarem e comprarem convenientemente
estes produtos; compra e venda de energia; leilões fornecidos pela internet; serviços de administração de negócios para providenciar vendas pela internet; serviços
de publicidade para promoção do comércio online; preparação de informação e aconselhamento no fornecimento e promoção de alojamento e selecção e exposição de
produtos; preparação de informação e aconselhamento de clientes futuros sobre alojamento e serviços; compilação e transcrição de dados; compilação de anúncios
para uso em páginas da internet; produtos de anúncios em filme; compilação de directórios para publicação na internet; preparação de espaços em sites da internet
para publicitar produtos e serviços; serviços de processamento se dados e base de dados; serviços de armazenamento de dados; serviços de telemarketing; serviços
de atendimento telefónico e tratamento de mensagens; operação de centros de chamadas telefónicas; funcionamento dos centros de monitoramento remoto; gestão
de dados e serviços de inventário electrónico; serviços de aconselhamento, informação e consultoria relacionados com todos os produtos supra mencionados (Classe
35). Instalação, manutenção e reparação de parelhos e sistemas de telecomunicações; telefones, telemóveis e aparelhos de telefone, aparelhos de paginação, aparelhos
de paginação de radio, aparelhos de radio telefone, computadores e organizadores pessoais, hardware informático, transmissores de satélite e receptores, aparelhos e
equipamentos electrónicos, equipamento electrónico para negócios, máquinas e equipamento de escritório, agenda electrónica e tablets, equipamentos e máquinas de
televisão e radio, equipamentos e máquinas para fotografia, redes de comunicação; actualização de hardware informático; serviços de informação, aconselhamento e
consultoria relacionados com todos os produtos em cima mencionados fornecidos on-line através de uma base de dados informática ou na internet ou por outros meios;
serviços de informação e aconselhamento relacionados com construção manutenção e reparação de casas, todos fornecidos por meios de ligações a telecomunicações;
serviços de informação relacionados com a reparação ou instalação, fornecidos on-line através de uma base de dados informática ou pela internet (Classe 37). Serviços
científicos e tecnológicos e pesquisa e concepção relacionados; serviços de pesquisa de laboratório; gestão de pesquisa, concepção e desenvolvimento de projectos;
pesquisa, concepção e desenvolvimento de produtos; pesquisas técnicas; serviços de pesquisa, concepção e desenvolvimento relacionados com computadores, programas
informáticos, sistemas de computador, aplicativos de soluções para software de computador, sistemas de processamento de dados, gestão de dados, sistemas de
processamento de informação computorizada, sistemas de comunicação e ligações interface e fornecimento de consultoria técnica, informação e aconselhamento
relacionados com os produtos em cima mencionados; provas técnicas; provas industriais; preparação de relatórios e estudos técnicos; serviços de informática; actuação
e concepção de hardware para computadores; manutenção, actualização e concepção de firmware informático, software informático e programação informática; serviços
de programação informática; preparação e fornecimento de informação relacionadas com computadores e instalações de rede informática; serviços de aconselhamento
e consultoria técnica no ramo da tecnologia da informação e telecomunicações; concepção e desenvolvimento de sistemas informáticos e sistemas e equipamentos de
telecomunicação; serviços de gesto informática; serviços de apoio operacional para redes informáticas; rede de telecomunicações e redes de transmissão de dados;
serviços informáticos on-line; serviços de programação fornecidos on-line; acesso a uma rede online electrónica para obtenção de informações; aluguer de computadores;
serviços de concepção, desenho e escrita recomendada, para todas as concepções de paginas na internet; serviços de criação de imagens virtuais e interactivas; criação,
funcionamento e manutenção de base de dados, intranets e sites da internet; alojamento de paginas de internet de terceiros; instalação e manutenção de software
informático; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática; aluguer de tempo de acesso a boletins informáticos e quadros de mensagens e a redes
informáticas; fornecimento de serviços de internet (ISP); compilação, criação e manutenção de um registo de nomes de domínios; criação, fornecimento e manutenção
de sites, páginas e portais da internet para registo de texto, imagens e musica fornecidos tanto por computadores ou telemóveis; fornecimento de informação e serviços
de aconselhamento on-line através de base de dados informáticas ou via internet; provisões climatéricas; serviços de informação climatérica; serviços de design interior;
serviços de informação e aconselhamento relacionados com os supra mencionados serviços (Classe 42).
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reivindicam-se as cores, laranja e branco

00002187/2013/ME/MP
07
ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD.,
Chinesa
No.8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park,
Zhengzhou, China
Comercial e Industrial
09/08/2013
abaixo listados

Máquinas de perfuração; agitadores; rolos compactadores; cilindros de compressão; máquinas de mistura; máquinas para caiar; máquinas para bater; Betoneiras
[máquinas]; máquinas para fazer betume; Bulldozers; pás mecânicas; escavadoras; máquinas de asfaltamento; máquinas para colocação de trilhos; máquinas para fazer
estradas; máquinas de construção de vias férreas; escavadoras [máquinas]; bate-estacas [máquinas]; máquinas de movimentação de terra; escavadoras [arados]; pás
mecânicas [máquinas]; máquinas e maquinaria utilizados na construção de terraplenagem na área da construção de pontes, estradas e edifícios; vibradores de cimento
[máquinas]; máquinas de carga e descarga; monta-cargas; guindastes [gruas]; motores de arranque; pistões de amortecedores [partes de máquinas]; amortecedores
para máquinas; máquinas varredoras automáticas; pulverizadores para águas de esgoto; aparelho para lavar; instalações para lavagem de veículos; máquinas e aparelhos
eléctricos para lavagem; trituradores de resíduos [máquinas]; máquinas de recolha de lixo; trituradoras de resíduos; máquinas de compactação de lixo; máquinas de
compactação de resíduos; máquinas de dragagem; máquinas separadoras para a indústria (Classe 07).

boletim da propriedade intelectual

boletim finalissimo.indd 93

93
17-11-2014 14:10:52

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

SPACE STAR

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002189/2013/ME/MP
29

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

GLÓRIA S.A.
Peruana

Actividade
Data do pedido

Av. Republica de Panama 2461, Urb.
Santa Catalina, Lima 13, Peru

Produtos/Serviços
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002190/2013/ME/MP
12
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA
JAPÃO
33-8, Shiba 5-chome, Minato-KU, Tokyo, Japan
Comercial e Industrial
04/07/ 2013
Automóveis, suas partes e componentes (Classe 12).

Comercial e Industrial
06/08/2013
Geleias, compotas, conservas; ovos, leite e produtos
lácteos; óleos e gorduras comestíveis (Classe 29).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reivindicação de cores vermelho,
branco e azul

VISA INFINITE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002191/2013/ME/MP
36
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
Norte-Americana
900 Metro Center Boulevard, Foster City,
Califórnia 94404, Estados Unidos de América

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
09/08/2013
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Serviços de cartão de crédito, serviços de cartão de débito, serviços de cartões
pré-pagos, transacções electrónicas de pagamentos, transferências electrónicas
de fundos, serviços de acesso a depósitos e serviços de caixa automático, serviços
de processamento de pagamento (Classe 36).

Produtos/Serviços

00002192/2013/ME/MP
36
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION
Norte-Americana
900 Metro Center Boulevard, Foster City,
Califórnia 94404, Estados Unidos de América
Comercial e Industrial
30/07/2013
Seguros, Negócios financeiros, negócios monetários,
negócios imobiliários (Classe 36).

BAILEYS

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

94
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00002193/2013/ME/MP
33
DIAGEO BRANDS B.V.
Holandesa

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

Molenwerf 10-12 Amsterdam 1014 BG HOLANDA
Comercial e industrial
09/08/2013

Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas)
(Classe 33).

Produtos/Serviços

00002194/2013/ME/MP
33
R & A BAILEY & Co.,
Irlandesa
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, Irlanda
Comercial e industrial
09/08/2013
Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)
(Classe 33).

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:10:54

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002195/2013/MN/MP
31
Nascimento, Comércio e importações, Lda
Cabo-Verdiana
Cidade do Mindelo
: Comercial
22/07/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não
compreendidos noutras Classes, animais vivos, frutas
e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais,
alimentos para animais, malte (Classe 31).

00002197/2013/MN/MP
32
A CAVIBEL – Industria de Bebidas de Cabo Verde, SA
Cabo-Verdiana
Residência: Cidade da Praia, Ilha de Santiago,
Cabo Verde.

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
16/07/ 2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Cervejas, maltas, bebidas alcoólicas com baixo teor
de álcool; bebidas não alcoólicas, águas minerais e
gaseificadas, refrigerantes, bebidas não alcoólicas
contendo sumos de frutas, preparação para fazer
bebidas (Classe32).

00002199/2013/MN/MP
3
Terra Sabi Lda

Marca nº
Classes
Requerente

Cabo-Verdiana

Nacionalidade

Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago,
Cabo Verde.
Comercial e Industrial
27/07/ 2013

Residência
Actividade
Data do pedido

Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos (Classe 3).

Produtos/Serviços

00002196/2013/MN/MP
33
Nascimento, Comércio e importações, Lda
Cabo-Verdiana
Cidade do Mindelo
Comercial
22/07/2013
Bebidas alcoólicas (Classe 33).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002198/2013/MN/MP
16, 25
A XP – GCI, SA
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.
Comercial e Industrial
17/07/ 2013
Consumíveis, materiais de escritórios, brindes
(Classe16). Vestuário calçado e chapelaria (Classe
25).

00002200/2013/ME/MP
12
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD
Chinesa
No. 777 Jinlong Road, Zhaoyuan City Shandong
265400, China
Comercial e Industrial
11/07/ 2013
abaixo listados

Pneus para rodas de veículos; pneus de rodas de veículos (pneus); caixas para
pneumáticos (pneus); pneus, compactos, para rodas de veículos; banda de rodagem para recauchutagem de pneus; pneus para aviões (pneus); banda de rodagem
para veículos (tapetes rolantes); tubos internos para pneumáticos (pneus); pneus
de veículos (pneus); pneumáticos (pneus) (Classe 12).
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MASHERY

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002201/2013/ME/MS
36
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC.
AMERICANA
1550 Utica Avenue South, Suite 100, Minneapolis, MM
55416, United States of America
Comercial e industrial
18/09/ 2013
abaixo listados

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Serviços financeiros, nomeadamente, serviços de transferência de dinheiro,
transferência electrónica de fundos, serviços de pagamento de facturas,
processamento de pagamentos a terceiros, serviços de processamento de
pagamentos, nomeadamente, serviços de processamento electrónico de
transacções com cartões de crédito e cartões de débito, serviços de ordens de
pagamento; serviços relacionados com cartões de débito, cartões de crédito e
cartões pré-pagos; transporte e distribuição de fundos; processamento de cheques
e letras.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002204/2013/ME/MP
32
THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY
OF IRELAND
Irlandesa
Corner House, 20 Parliament Street Hamilton,
Bermuda
Comercial e Industrial
03/09/ 2013
Águas minerais e gaseificadas, bebidas não alcoólicas,
bebidas de frutas e sumos de frutas, xaropes e outras
preparações para fazer bebidas. (Classe 32)

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002202/2013/ME/MP&S
9 e 42
INTEL CORPORATION
AMERICANA
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, United State of America.
Comercial e industrial
18/09/ 2013
abaixo listados

Software de computador; computadores; hardware de computador;
semicondutores; microprocessadores e outros aparelhos semicondutores;
circuitos integrados; conjuntos de microplacas (chips) para computadores;
placas-mãe para computadores; microcomputadores; estações de trabalho
informáticas; processadores informáticos programáveis; netbooks, computadores
portáteis (notebooks) e portáteis; computadores portáteis; computadores de mão;
computadores “tablet”; periféricos de computador; assistentes pessoais digitais;
firmware e software de sistemas operativos para computadores; hardware e
software de redes informáticas e de telecomunicações; servidores; adaptadores,
comutadores, dispositivos de encaminhamento e enroladores de redes
informáticas; modems sem fio e com fio, placas e dispositivos de comunicação;
telemóveis; telefones inteligentes; acessórios, peças, acessórios e aparelhos
de teste para todos os artigos previamente indicados; aparelhos e dispositivos
electrónicos de consumo; televisões, leitores de música digitais, leitores de MP3,
aparelhos estereofónicos, leitores e gravadores de discos compactos, leitores,
gravadores e criadores de DVD, dispositivos pessoais digitais, gravadores de vídeo,
câmaras digitais e gravadores, telemóveis, produtos de cinema em casa, jogos de
vídeo, controladores de áudio, controladores de vídeo, câmaras de vídeo; cartões
gráficos, unidades de processamento gráfico, UPGs, conjunto de microplaca
(chipset) gráfico, processadores visuais, coprocessadores visuais, dispositivos
de suporte, software e hardware; dispositivos informáticos de uso médico para
a gestão de cuidados de saúde e dispositivos informáticos de uso médico para
localização e monitorização de estatísticas e informações sobre a saúde dos
doentes, ( Classes 09). Serviços de desenvolvimento de aplicações de software,
serviços de desenvolvimento de plataformas de software, serviços da Internet,
serviços de computação em nuvem; serviços de gestão de conteúdos em linha
através da Internet; fornecimento de uma plataforma de alojamento na Web para
o uso de software destinado a permitir, facilitar ou optimizar materiais e dados
interactivos para empresas e consumidores para uso por terceiros, (Classe 42).

Obs: Reivindicam-se as cores, verde-claro,
verde-escuro, amarelo, vermelho e branco.

7UP

DORMICUM

Marca nº
Classes
Requerente

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002205/2013/ME/MP
32
THE CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY
OF IRELAND.
Irlandesa
Corner House, 20 Parliament Street Hamilton,
Bermuda

Nacionalidade

05
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG
Suíça

Residência

Grenzacherstrasse 124,4070
Basel, switzerland

Actividade

Comercial e Industrial

Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
03/09/ 2013

00002206/2013/ME/MP

16/08/ 2013
Preparações farmacêuticas (Classe 05)

Águas minerais e gaseificadas, bebidas não alcoólicas,
bebidas de frutas e sumos de frutas, xaropes e outras
preparações para fazer bebidas. (Classe 32)
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VIVA SAÚDE

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002207/2013/MN/MP
05,29,32
Viva Saúde, Lda.
Cabo-Verdiana
Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha Santiago, Cabo Verde

UMSONO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial
10/09/ 2013
Produtos Farmacêuticos e veterinários, Substâncias
dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés.
(Classe 05) Carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos;
geleias, doces, compotas; ovos; leite e laticínios; óleos
e gorduras comestíveis (Classe 29). Cervejas; águas
minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas,
bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras
preparações para bebidas.
(Classe 32).

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002208/2013/ME/MP
5
LUSOMEDICAMENTA – SOCIEDADE TÉCNICA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Estrada Consiglieri Pedroso, nº 69 B, Queluz de baixo
2730-055 Barcarena
Industrial e Comercial
26/07/2013
Produtos farmacêuticos, produtos veterinários e
produtos higiénicos para a medicina (Classe 05).

BIC

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002209/2013/ME/MP.
08,16,34
Societe BIC, sociedade Anónima Francesa
França
14 Rue Jeanne d´Asnières, Clichy, França.
Comercial e Industrial
09/09/ 2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

“Máquinas de barbear e recargas para as mesmas; lâminas de barbear; máquinas
para o corte da barba (eléctricas e não eléctricas); aparelhos para a depilação
(eléctricos e não eléctricos). (Classe 8).Papel, cartão e produtos nestas matérias
não incluídos noutras Classes, a saber papel para impressoras, calendários,
cadernos, envelopes, blocos de notas [para escrever], notas reposicionáveis,
etiquetas não têxteis, notas auto-adesivas removíveis; artigos de papelaria;
instrumentos de escrita e desenho e recargas para os mesmos, canetas, canetas
esferográficas, canetas de tinta permanente, penas para canetas, lápis, minas de
lápis, apara lápis, porta-minas de lápis, lápis de cor, canetas de feltro para escrever
e colorir, marcadores, subilinhadores, tinta de escrever, cartuchos de tinta, giz;
artigos para escritório (com excepção de móveis); réguas de desenho; compassos
para desenho; ardósias para escrever; adesivos (matérias colantes) para papelaria,
nomeadamente adesivos (matérias colantes) para escritório, fitas adesivas;
produtos de correcção para papelaria, líquidos correctores, canetas correctoras,
fitas correctoras; borrachas-caneta; materiais para artistas; pincéis; material de
instrução e de ensino (excepto aparelhos). (Classe 16). Artigos para fumadores
e recargas para os mesmos; isqueiros; isqueiros a gás para fumadores; fósforos;
cinzeiros; cigarreiras; porta-isqueiros, não sendo nenhum destes produtos de metal
precioso. (Classe 34)

Comercial e Industrial
09/09/ 2013
abaixo listados

“Máquinas de barbear e recargas para as mesmas; lâminas de barbear; máquinas
para o corte da barba (eléctricas e não eléctricas); aparelhos para a depilação
(eléctricos e não eléctricos). (Classe 8).Papel, cartão e produtos nestas matérias
não incluídos noutras Classes, a saber papel para impressoras, calendários,
cadernos, envelopes, blocos de notas [para escrever], notas reposicionáveis,
etiquetas não têxteis, notas auto-adesivas removíveis; artigos de papelaria;
instrumentos de escrita e desenho e recargas para os mesmos, canetas, canetas
esferográficas, canetas de tinta permanente, penas para canetas, lápis, minas de
lápis, apara lápis, porta-minas de lápis, lápis de cor, canetas de feltro para escrever
e colorir, marcadores, subilinhadores, tinta de escrever, cartuchos de tinta, giz;
artigos para escritório (com excepção de móveis); réguas de desenho; compassos
para desenho; ardósias para escrever; adesivos (matérias colantes) para papelaria,
nomeadamente adesivos (matérias colantes) para escritório, fitas adesivas;
produtos de correcção para papelaria, líquidos correctores, canetas correctoras,
fitas correctoras; borrachas-caneta; materiais para artistas; pincéis; material de
instrução e de ensino (excepto aparelhos). (Classe 16). Artigos para fumadores
e recargas para os mesmos; isqueiros; isqueiros a gás para fumadores; fósforos;
cinzeiros; cigarreiras; porta-isqueiros, não sendo nenhum destes produtos de metal
precioso. (Classe 34)
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00002210/2013/ME/MP.
08,16,34
Societe BIC, sociedade Anónima Francesa
França
14 Rue Jeanne d´Asnières, Clichy, França.
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

TOSOT

Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO
PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002211/2013/ME/MP&S
7, 9, 11, 16, 35, 37
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI
Chinesa
West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, Peoples
Republic of China
Comercial e Industrial
11/07/2013
abaixo listados

Compressores (máquinas); compressores para refrigeradores; condensadores de ar; prensas; máquinas para moldurar; máquinas-ferramentas; motores eléctricos;
conjuntos de fios eléctricos (peças de motores eléctricos); válvulas (peças de máquinas); máquinas de filtrar; filtros (partes de máquinas ou de motores); filtros de ar para
motores; máquina de vazamento de matérias plásticas; maquinaria para o manuseamento de materiais; correias de máquinas; máquinas para embrulhar; máquinas de
embalagem; misturadores eléctricos para uso doméstico; máquinas de lavar roupa; máquinas para torcer roupa; máquinas de secar; máquinas de aplicação por pulverização
(pintura);pistolas de pintura; máquinas de impressão; máquinas e aparelhos (eléctricos) de limpeza; dispositivos accionados electricamente para manobrar os cortinados;
máquinas para passar a ferro; máquinas de costura; dispositivos mecânicos para a indústria das bicicletas; trituradores (britadores); Máquinas para a tintura; máquinas
de ajustar; aspiradores de pó; máquinas de fazer café para a casa; aparelhos electromecânicos para a preparação de bebidas; berbequins eléctricos portáteis (com
excepção das perfuradoras eléctricas para carvão);embraiagens electromagnéticas, sem ser para veículos terrestres; juntas vedantes [peças de máquinas]; iogurteiras
[máquinas]; máquinas para fazer pão; motores eléctricos (com excepção dos motores para veículos terrestres); máquinas para trabalhar metais; máquinas pulverizadoras;
trituradores (britadores); trituradores domésticos eléctricos; máquinas de cozinha eléctricas; máquinas de lavar louça (Classe 07). Condensadores; discos magnéticos;
aparelhos para o tratamento da informação; rádios; registadores de fita magnética; dispositivos acústicos; altifalantes; aparelhos de diversão concebidos para utilização
com um ecrã ou monitor externo; aparelhos para divertimento concebidos para serem utilizados somente com um receptor de televisão; monitores a cores de ecrã
largo; electrolizadores; resistências eléctricas; circuitos integrados; computadores; aparelhos para o tratamento da informação; programas de computador registados
(gravados); aparelhos telefónicos; emissores de sinais electrónicos; aparelhos electrodinâmicos para o comando à distância dos sinais; antenas; aparelhos fotográficos;
gira-discos; detectores de moeda falsa; campainhas alarme eléctricas; ferros de engomar eléctricos; fios de cobre isolados; fios eléctricos esmaltados; material para redes
eléctricas (fios, cabos); fios eléctricos; cabos eléctricos; jogos (aparelhos para jogos) concebidos para utilização com um ecrã ou monitor externo; cartuchos de jogos de
vídeo; instrumentos geodésicos; fotocopiadoras (fotográficas, electrostáticas, térmicas); fichas; discos magnéticos; amplificadores; lápis electrónicos (para unidades de
visualização); software (gravado); discos fonográficos; baterias de ignição; fios magnéticos; sensores de temperatura eléctricos; indicadores de temperatura; feixes de fios
eléctricos (Classe 09). Instalações de climatização; instalações e aparelhos de ventilação (climatização); secadores de ar; radiadores eléctricos; acumuladores de calor;
máquinas de secar a roupa, eléctricas; ventiladores (climatização); secadores de ar; máquinas para a purificação do ar; aparelhos e instalações de cozedura; exaustores
para cozinhas; esquentadores de água a gás de hulha; aquecedores de água eléctricos; fornos electromagnéticos; utensílios de cozedura eléctricos; distribuidores
eléctricos de água potável; chaleiras eléctricas; humidificadores; panelas de pressão (autoclaves) eléctricas; instalações de climatização para veículos; ventoinhas [partes
de instalações de ventilação]; filtros para climatização; instalações de aquecimento para veículos; secadores de ar; esterilizadores do ar; secadores eléctricos para
cabelos; evaporadores; esterilizadores; armários de esterilização; permutadores de calor (excepto enquanto peças para máquinas); ventoinhas exaustoras; esquentadores
de água a energia solar; fritadeiras eléctricas; esquentadores para banheiras; queimadores a gás; frigoríficos; fornos microondas (aparelhos para cozinhar); instalações
para a purificação da água; cozedores eléctricos de ovos; aparelhos eléctricos para fazer iogurte; vaporizadores faciais (saunas); torradeiras; máquinas de café eléctricas;
aparelhos eléctricos para a lavagem dos pés; fornos de padaria; panelas eléctricas para cozer lentamente (Classe 11). Papel; papel de cópia (papelaria); papel higiénico;
toalhas de mão em papel; porta-cartazes em papel ou em cartão; blocos de notas; jornais; imagens; papel de embalagem; aparelhos de encadernação (equipamento de
escritório); artigos de escritório, excepto móveis; tinta-da-china preparada; carimbos de escritório (selos); instrumentos de escrita; gomas [colas] para papelaria ou para
uso doméstico; instrumentos de desenho; materiais de desenho; máquinas de escrever (eléctricas ou não eléctricas); material de ensino, com excepção dos aparelhos;
maquetas de arquitectura; rosários (Classe 16). serviços de publicidade para terceiros, nomeadamente elaboração e colocação de anúncios publicitários, para terceiros,
em diversos meios de comunicação (desde os jornais à rádio, passando pela Internet ou todos os meios possíveis); agências de importação-exportação; promoção da
venda de aparelhos eléctricos, para terceiros, através de diversos meios (desde a atribuição de pontos por compra à distribuição de material impresso, passando pela
distribuição de ofertas e a realização de vendas com desconto ou promoções tais como “compre um, leve quatro”, ou todos os meios possíveis), bem como venda a retalho
e por grosso de aparelhos electrónicos; bases de dados informáticas (sistematização da informação em);organização e/ou coordenação de ofertas, em nome de terceiros,
em processos de adjudicação; serviços de assessoria profissional comercial; consultadoria em negócios (profissional); serviços de assessoria de gestão para empresas;
análises de mercado para terceiros; consultadoria relacionada com gestão de pessoal; contabilidade; assistência às empresas industriais e comerciais na gestão dos
seus negócios; serviços de auditoria (Classe 35). Instalação e reparação de aparelhos para o condicionamento do ar; estofamento de móveis; instalação e reparação de
equipamento de aquecimento; instalação, manutenção e reparação de máquinas; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; instalação e reparação de aparelhos
de refrigeração; instalação, manutenção e reparações de hardware; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de escritório; supressão de interferências em
aparelhos eléctricos; limpeza de vestuário (Classe 37).

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002212/2013/ME/MP
29, 30
PEPSICO, INC.,
Americana
700 Anderson Hill Road, Purchase, 10577 New York
United States of America,
Comercial e Industrial
23/07/ 2013

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Carne, peixe, aves de capoeira e carne; extractos de carne; frutas e legumes
conservados, congelados, secos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite e
derivados de leite; óleos e gorduras; petiscos à base de frutos, vegetais, queijo, carne,
nozes; nozes preparadas; sementes alimentares; batatas fritas; snacks alimentares e
molhos para os mesmos (Classe 29). Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café
artificial; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelo;
mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; especiarias; gelo; molhos para
snacks alimentares; snacks alimentares à base de farinha, milho, cereais, arroz; batatas
fritas e batatas fritas feitas de cereais; snacks alimentares extrudidos e expendidos;
petiscos snack; molhos para petiscos snack; sementes de cereais processados (Classe
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Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002213/2013/ME/MP
30
THE QUAKER OATS COMPANY
Americana
555 West Monroe, Chicago, Illinois 60661, United
States of America
Industrial e Comercial
11/07/2013
abaixo listados

Cereais para pequeno-almoço, nomeadamente, cereais pronto a comer e cereais
preparados a quente; biscoitos, bolos e bolachas; aveia e trigo; preparados de
flocos de trigo; farinha de aveia, papa de aveia, papa meio moída de cachupa; fubá;
granulado de cevada; crepes, mistura para crepes, misturas preparadas para levedar,
nomeadamente mistura para bolos; barras à base de cereais; barras à base de
mistura de cereais; aperitivos alimentares à base de cereais; bolos de arroz à base
de cereais; aperitivos alimentares à base de granola; bebidas não alcoólicas à base
de aveia (Classe 30).
Obs: Reivindicam-se as cores vermelho, azul, branco, dourado, bêge e cinzento.
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QUAKER

Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002214/2013/ME/MP
30
THE QUAKER OATS COMPANY
Americana

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

555 West Monroe, Chicago, Illinois 60661, United
States of America
Industrial e Comercial
11/07/2013

Produtos/Serviços

abaixo listados

Observações

Cereais para pequeno-almoço, nomeadamente, cereais pronto a comer e cereais
preparados a quente; biscoitos, bolos e bolachas; aveia e trigo; preparados de
flocos de trigo; farinha de aveia, papa de aveia, papa meio moída de cachupa;
fubá; granulado de cevada; crepes, mistura para crepes, misturas preparadas
para levedar, nomeadamente mistura para bolos; barras à base de cereais; barras à base de mistura de cereais; aperitivos alimentares à base de cereais; bolos de arroz à base de cereais; aperitivos alimentares à base de granola; bebidas
não alcoólicas à base de aveia (Classe 30).

TENSAI

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Actividade
Data do pedido

00002217/2013/ME/MP
11
TENSAI – Industria, S.A.
Portuguesa
Avenida Cidade de Estarreja, nº1, Estarreja, Portugal
Industrial e Comercial
17/07/2013
Frigoríficos e arcas congeladoras (Classe 11).

00002216/2013/ME/MP&S
9, 36,38
Sibs – Sociedade Interbancaria de Serviços, S.A.
Portuguesa
R. Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649-031 Lisboa
Industrial e Comercial
17/06/2009
abaixo listados
Reivindicação das cores preto, azul e branco

Cartões magnéticos; hardware de computador, software de computador e programas de computador; hardware de computador e software criptográfico,
chaves de chifre, certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informação confidencial de clientes utilizada por indivíduos; instituições bancárias e financeiras,
cartões magnéticos codificados e cartões com um chip de circuito integrado
(‘’cartões inteligentes’’); cartões de fidelidade, cartões bancários, cartões de
crédito e cartões de pagamento (magnéticos); leitores de cartões; software
de computador para permitir a interacção dos cartões inteligentes com terminais e leitores; equipamento de telecomunicações, terminais de transacção
de ponto de venda e software de computador para transmissão, visualização e
armazenagem de transacções, identificação e informação financeira para uso
nos serviços financeiros, industrias bancárias e de telecomunicações; aparelhos de identificação de frequência de rádios (transponders) aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade dos cartões de crédito, cartões
bancários, cartões de débito e cartões de pagamento (Classe 09). Serviços
de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, emissão de cheques de
viagem, emissão de ordens de pagamento de valores, transferência electrónica
de fundos, informações financeiras, serviços financeiros, serviços bancários e
de credito, serviços de cartão de pagamento com valores pre-pagos, serviços
de porta-moedas electrónicos com valores pre-pagos, disponibilização de fundos electrónicos e serviços de transferência de divisas, serviços de pagamentos electrónicos, cartão de telefone pre-pago, serviços de entrega de dinheiro
e serviços de autorização de transacção e liquidação, provisão de serviços de
debito e credito através de aparelhos de identificação de frequências de rádio
(receptor-transmissor), serviços de seguros em viagem, serviços de verificação
de cheques, serviços de emissão e reembolso todos relacionados com cheques
de viagem e outros comprovantes de emissão de fundos de viagens, serviços
de aconselhamento para todos os serviços acima mencionados (Classe 36).
Serviços de telecomunicações, comunicações por terminais de computador,
correio electrónico (Classe 38).					

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade

DESAFIOS

Revista Científica da
Cátedra Amílcar Cabral
Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002218/2013/ME/MP
Manuel Monteiro da Veiga
Cabo - Verdiano
Praia
Industrial e Comercial
22/04/2013

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002219/2013/ME/MP
09
Iberostar Hoteles Y Apartamentos, S.L.
Espanhola
General Riera, 154, 07010, Palma De Mallorca, Spain
Industrial e Comercial
16/07/2013
CDs de áudio e música (Classe 09)
Obs: Reivindicam-se as cores azul escuro (Pantone
PMS 654) e azul claro (Pantone PMS 652)
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ENATRANS

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002220/2013/MN/MS
39
SLI – Sociedade Logística Integral Soc. Unip. Lda
Cabo-Verdiana
Mindelo, São Vicente
Comercial
24/09/ 2013

Actividade
Data do pedido

Serviços de agenciamentos marítimos, transitários,
representações, selecção/colocação de pessoal etc
(Classe 39).

00002222/2013/ME/MP
34
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.,
Americana
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, 19808,
United States of America
Industrial e Comercial
23/09/2013
Cigarros; tabaco; produtos de tabaco; isqueiros;
fósforos; artigos para fumadores (Classe 34).
Obs: Reivindicam-se as as cores Azul, Branco e
Cinzento.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002224/2013/MN/MP&S
1, 2, 5, 6, 7, 19, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 42
AG&AS – Soluções de Empreendimentos, Importação
e Exportação Lda.
Cabo - Verdiana
Cidade da Praia
Comercial
04/09/ 2013
abaixo listadas

Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura;
resinas artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos orgânicos; composições
extintoras; preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes
químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos para a indústria (Classe 1).
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da
madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais
em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas (Classe
2). Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e

100
boletim finalissimo.indd 100

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços

00002221/2013/ME/MP
32
WOW Nutrition Indústria e Comércio S.A
Brasil
Rua Gomes de Carvalho, 1666, 5º Andar- Vila Olímpia,
04547-006, São Paulo, Brasil
Industrial e Comercial
10/09/ 2013
Bebidas não alcoólicas (Classe 32).
Obs: Reivindicação de Cores Preto, Branco e Verde.

Marca nº
Classes
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002223/2013/ME/MS
35, 38, 42, 45
LINK THINK – CONSULTADORIA E APOIO À GESTÃO
Portuguesa
Rua Castilho, nº. 67, 2º. Andar,
1250-068 Lisboa

Actividade
Data do pedido

Comercial
16/09/ 2013

Produtos/Serviços

abaixo listados

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de
escritório (Classe 35). Telecomunicações (Classe 38). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e concepção a eles referentes; serviços
de análises e pesquisas industriais, concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores (Classe 42). Serviços jurídicos, serviços de
segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais
por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos (Classe 45).
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 5). Metais comuns e suas ligas; materiais de
construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos
para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia
metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras
classes; minerais (Classe 6). Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com
excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão
(com excepção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas
sem serem os accionados manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda
automática (Casse 7). Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não
metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis
não metálicas; monumentos não metálicos (Classe 19). Carne, peixe, aves e
caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias,
doces, compotas; ovos; leite e laticínios; óleos e gorduras comestíveis (Classe 29).
Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e
preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis;
açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vinagre,
molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar (Classe 30). Grãos e
produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluídos noutras classes; animais
vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos
para animais, malte (Classe 31). Cervejas; águas minerais e gasosas e outras
bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras
preparações para bebidas (Classe 32). Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). Seguros; negócios
financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários (Classe 36). Construção;
reparação; serviços de instalação (Classe 37). Transporte; embalagem e entreposto
de mercadorias; organização de viagens (Classe 39). Educação; formação;
divertimento; actividades desportivas e culturais (Classe 41). Serviços científicos
e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes;
serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de
computadores e de programas de computadores (Classe 42).
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Actividade
Data do pedido

00002225/2013/MN/MS
35,38
CV MULTIMEDIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial
04/10/2013

00002226/2013/MN/MS
35,38
CV MULTIMEDIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial
04/10/2013

Produtos/Serviços

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

Produtos/Serviços

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002227/2013/MN/MS
35,38
CV MULTIMEDIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002228/2013/MN/MS
35,38
CV MULTIMEDIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Actividade
Data do pedido

Comercial
04/10/2013

Actividade
Data do pedido

Produtos/Serviços

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002229/2013/MN/MS
35,38
CV MULTIMEDIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

Comercial
04/10/2013
Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002230/2013/MN/MS
35,38
CV MULTIMEDIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial
04/10/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

00002232/2013/MN/MP
32
TECNICIL INDUSTRIA, S.A
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial e Industrial
16/10/2013

Actividade
Data do pedido

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas (Classe
32).

00002234/2013/MN/MP
32
TECNICIL INDUSTRIA, S.A
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial e Industrial
16/10/2013

Actividade
Data do pedido

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas (Classe
32).

Produtos/Serviços

00002231/2013/MN/MS
35,38
CV MULTIMEDIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A.
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial
04/10/2013
Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).

00002233/2013/MN/MP
32
TECNICIL INDUSTRIA, S.A
Cabo-Verdiana
Cidade da Praia
Comercial e Industrial
16/10/2013
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas (Classe
32).

00002235/2013/MN/MS
42
ITECH CONSULTING
Cabo-Verdiana
Palmarejo baixo, Cidade da Praia
Comercial e Industrial
27/09/2013
Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços
de pesquisas e de concepção a eles referentes;
serviços de análises e de pesquisas industriais;
concepção e desenvolvimento de computadores e de
programas de computadores (Classe 42).
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KRYSTAL

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002236/2013/ME/MS
43
Rio Hotels, SA
Espanhola
Calle Laud s/n, Riu Center, Playa de Palma
Palma de Mallorca, Espanha

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial
01/10/2013
Serviços de restauração (alimentação); alojamento
temporário. (Classe 43)

00002238/2013/MN/MS
35, 39, 45
PAGA TUDO LI S.A.
Cabo-Verdiana
Palmarejo - Praia
Comercial
15/10/2013
Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35).
Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias;
organização de viagens (Classe 39). Serviços jurídicos;
serviços de segurança para a protecção dos bens e dos
indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos
indivíduos (Classe 45).

Produtos/Serviços

00002237/2013/MN/MS
42
BEAGLE SOLUTIONS, S.A
Cabo-Verdiana
Madeiralzinho, Mindelo – São Vicente
Actividade: Comercial
16/10/2013
abaixo listados

Disponibilização de acesso, por parte de utilizadores, a informações e serviços de
informação disponíveis na internet e em outras redes informáticas; fornecer acesso
a dados através da internet; fornecimento de acesso a base de dados informáticos
on-line; fornecimento de acesso a plataformas de comércio eletrónico na internet;
serviços de acesso a bases de dados via internet; serviços de acesso a bases de
dados via internet; serviços de acesso a plataformas de internet; Telecomunicações;
serviços de acesso a portais de internet; fornecimento de acesso do usuário a portais
na internet; disponibilização de motores de pesquisa na internet com opções de
pesquisa específicas; fornecimento de “chatrooms” na internet e fóruns de internet;
fornecimento de acesso a bases de dados; escrita por encomenda de programas de
computador, software e códigos para a criação de páginas web; fornecimento de
acesso a fóruns na internet; fornecimento de acesso a informações por internet;
fornecimento de acesso a linhas de conversa, salas de conversa e fóruns na internet,
incluindo na internet móvel; fornecimento de acesso às plataformas de internet com
a finalidade de troca de fotografias digitais; fornecimento de acesso a plataformas e
portais na internet; fornecimento de acesso a plataformas eletrónicas de informação,
comunicação e transação na internet; fornecimento de acesso a plataformas
na internet, bem como na internet móvel; fornecimento de acesso a portais na
internet, bem como na internet móvel; disponibilização temporária de aplicações
de software operacional não passíveis de download para redes de computador e
servidores; programação de programas de segurança na internet; programação de
software para plataformas de informação na internet; programação de software
para plataformas de internet; programação de software para portais da internet,
salas de chat, linhas de chat e fóruns da internet; fornecimento de acesso a redes
de comunicações eletrónicas, à internet e extranets; fornecimento de informação
relacionada com assuntos imobiliários, através da internet; publicidade na internet
para terceiros; publicidade on-line numa rede informática; serviços de motores de
busca para a internet; serviços de socialização prestados via internet; software de
computador e aparelhos de telecomunicações para permitir a ligação a bases de
dados e da internet (Classe 42).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002239/2013/ME/MP
30
BETA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Turquia
Haci Sabanci Organize sanayi Bolgesi, OSB Fuzuli
Caddesi No: 1, Sariçam – Adana, Turkey
Industrial e Comercial
15/10/2013
abaixo listados

Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações
feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria, gelados; açúcar; mel, melaço;
levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); molhos
(condimentos), especiarias, gelo, chás de frutas, chá instantâneo, substitutos de
chá (Classe 30).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

VYPE

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002240/2013/ME/MP
5,9,10,34,
Nicoventures Holdings Limited.,
Reino Unido
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG,
United Kingdom
Industrial e Comercial
17/10/2013
abaixo listados

Cigarros de imitação, cigarros sem tabaco, cigarros electrónicos, todos para uso medicinal (Classe 5) Baterias para cigarros electrónicos e carregadores de baterias;
dispositivos electrónicos para o porte de cigarros electrónicos; dispositivos electrónicos para carregar cigarros electrónicos e cigarreiras para cigarros electrónicos
(Classe 09). Dispositivos médicos, nomeadamente dispositivos médicos para uso humano, incluindo, mas não limitados a, sprays para o hálito, sprays nasais e inaladores
(Classe 10). Cigarros electrónicos; cartuchos de cigarros electrónicos, líquidos para cigarros electrónicos, cigarros contendo sucedâneos do tabaco, sucedâneos de
tabaco, cigarros, tabaco, produtos de tabaco, cigarreiras, caixas para cigarros (Classe 34).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reivindica-se a prioridade da marca do Reino Unido, nº UK00003002824, pedida em 19 de Abril de 2013.

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002241/2013/ME/MP
34
AMERICAN – CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED
Suíça
Zaehlerweg 4, Zug 6300, Switzerland
Industrial e Comercial
23/10/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Cigarros; tabaco; produtos de tabaco; isqueiros;
fósforos; artigos para fumadores (Classe 34).
Obs: Reivindicação de prioridade: reivindica-se a
prioridade da marca Suíça nº 58638/2013 pedida em
12 de Julho de 2013.

00002242/2013/ME/MP
30
NUTREXPA, S.L. - Espanha
Espanhola
C/ Lepanto 410-414, 08025 Barcelona, Espanha
Industrial e Comercial
05/07/2013
abaixo listados

Café, chá, cacau, chocolate, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e
preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados
comestíveis, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó, sal, mostarda,
vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, biscoitos e bolachas (Classe 30).

MACRON

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002243/2013/ME/MP
34
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Suíça
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça
Industrial e Comercial
Data do pedido: 16/10/2013

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem enrolar os seus próprios
cigarros, tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de rapé, kretek; snus;
sucedâneos de tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e
cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos
(Classe 34).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002244/2013/ME/MP
25
MACRON S.p.A
Italiana
Via Brodolini 5, 40056 Crespellano (Bologna), Itália
Industrial e Comercial
23/10/2013
abaixo listados

Roupas para desportos e lazer, calções curtos, meias, calças, calças de ganga,
t-shirts, camisolas de alças, camisolas, fatos de treino, fatos de aquecimento,
uniformes desportivos, jaquetas, coletes à prova de chuva, parkas, casacos,
blusas, camisolas de malha, saias, camisolas, casacos, vestidos; roupa interior,
meias, peúgas, collants, pulseiras, bandas de suor, ombreiras e caneleiras
para vestuário, fatos de banho, roupões de banho, luvas de ciclismo, luvas da
motocicleta, luvas da equitação, luvas de esqui e luvas de snowboard, chapéus,
bonés; calçado e calçado desportivo, ténis de atletismo, sapatos de basebol,
sapatos de bowling, sapatos de ciclismo, sapatos náuticos botas de futebol,
sapatos de golfe, sapatos de ginástica, sapatos de handebol, sapatos de
hóquei, sapatos de rugby, ténis de corrida, chuteiras, ténis, sapatos de pista e
campo, sapatos de treino e sapatos de voleibol (Classe 25).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002245 /2013/ME/MS
35
Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Portuguesa
Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da hora
Industrial e Comercial
23/10/2013
abaixo listados

Publicidade, serviços de divulgação publicitaria por todos os meios de difusão e
distribuição de prospectos, folhetos e impressos, gestão de negócios comerciais,
administração comercial, trabalhos de escritório, venda e prestação de serviços,
directa ou através de franchise, em lojas, supermercados ou hipermercados e
através de redes informáticas mundiais (internet) ou por catálogo, de todos os
artigos com predominância de produtos alimentares (Classe 35).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002246 /2013/ME/MP
30
Cores Doces – Sociedade de Comercio de Doçaria Lda.
Portuguesa
Praça Egas Moniz, No. 15, 2005-194 Santarém
Industrial e Comercial
23/10/2013

Actividade
Data do pedido

Produtos de confeitaria e doçaria (Classe 30).

IMNOVID

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002247 /2013/ME/MP
5
CELGENE CORPORATION
Americana
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901 U.S.A
Industrial e Comercial
20/09/2013
Preparações farmacêuticas para tratamento de
doenças do sangue e do cancro (Classe 5).

00002248 /2013/ME/MP
5
CELGENE CORPORATION
Americana
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901 U.S.A
Industrial e Comercial
20/09/2013

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

VIDAZA

abaixo listados

Preparações farmacêuticas, nomeadamente fármacos inibidores das citocinas,
preparações farmacêuticas para modular o sistema imunitário; preparações
farmacêuticas para o tratamento de certos tipos de cancro, doenças sangue e
doenças relacionadas com o sistema imunitário (Classe 5).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002249/2013/ME/MP
7, 9, 11, 12
DENSO CORPORATION
Japonesa
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., Japan
Industrial e Comercial
08/10/2013
abaixo listados

Máquinas e ferramentas para máquinas; motores e máquinas (excepto para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (excepto para veículos terrestres);
implementos agrícolas que não sejam manuais; incubadoras para ovos; alternadores; compressores [máquinas]; geradores de corrente; dínamos; injectores; motores,
excepto para veículos terrestres; filtros [partes de máquinas ou motores]; aparelhos de conversão de combustível para motores de combustão interna; economizadores
de combustível para motores e maquinas; velas de incandescência para motores a diesel; alternador de calor [partes de máquinas]; dispositivos de ignição para motores
de combustão interna; magnetos de ignição; injectores para motores; motores, eléctrica, excepto para veículos terrestres; motores, excepto para veículos terrestres;
robôs [máquinas]; velas de ignição para motores de combustão interna; bombas de vácuo [máquinas]; válvulas [partes de máquinas]; filtros de ar; filtros de óleo; filtros
de combustível; sedimentos de combustível (separadores); agulhetas de injecção de combustível: aparelhos eléctricos de controle de injecção diesel; organismos do
acelerador; válvulas de água; aparelhos de aquecimento de ar de admissão; bombas de combustível; bombas de injecção de combustível; controladores de velocidade;
dispositivos de recirculação de gases; dispositivos de separação de carvão (válvula canister de carvão vegetal); aquecedor de mistura de frio; auto ignição para aparelhos e
motores; radiadores de óleo; dispositivos de controlo de emissões; portadores monolíticas para motores; cabos de alta tensão para as velas de ignição; filtros de partículas
diesel; suporte de agulhetas de injecção de combustível; injectores piezo; injectores de combustível para sistemas de “common-rail” de diesel; módulos de combustível de ar
integrados; sistemas de “common-rail”; módulos de bomba de combustível; parede fina hexagonal de substratos de células; sistema de indução de ar (Classe 7). Aparelhos
e instrumentos científicos, náuticos, de inspecção, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de peso, medição, sinalização, verificação (supervisão), salva-vidas e de ensino;
Aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; Aparelhos para gravação, transmissão ou
reprodução de som e imagens; suportes de dados magnéticos, discos de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos operados com moedas;
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INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados e computadores; aparelhos de extinção de incêndios; alarmes [de som] acústicos;
actinómetros; alarmes; antenas; aparelho de alerta anti–roubo; baterias, eléctricas, para veículos; campainhas, eléctricas; interruptores eléctricos; interruptores celulares
[de electricidade]; carregadores de baterias eléctricas; chips [circuitos integrados]; programas de computador [software para download]; computadores; publicações
electrónicas, para download; aparelhos de ionização, não para o tratamento do ar; luzes dimmer [reguladores], eléctricas; fechaduras, eléctricas; suportes de dados
magnéticos; aparelhos de medição; dispositivos de medição, eléctricos; metros; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; processadores [unidades
centrais de processamento]; aparelho de radar; conjuntos de radiotelegrafia; aparelhos de controle remoto; aparelho de navegação por satélite; semicondutores; sonar;
alarmes sonoros; aparelhos de controlo de velocidade para veículos; aparelho de direcção, automático, para veículos; alternadores, eléctricos; tacómetros; indicadores de
temperatura; instalações de prevenção de roubo, eléctricas; termostatos; termostatos para veículos; relógios [dispositivos de gravação de tempo]; aparelhos de gravação
de tempo; transístores [electrónico]; transmissores [telecomunicações]; reguladores de tensão para veículos; voltímetros; medidores de combustível e indicadores;
medidores de temperatura e indicadores; medidores de pressão de óleo e indicadores; conjuntos de instrumentos (combinação de medição); tacógrafos; medidores de fluxo
de ar (para os motores ); sensores; acelerómetros; unidades de controlo electrónico; computador de controle de emissões; amplificador para aparelhos de ar condicionado;
actuadores (dispositivos impulsionados electromagneticamente); aparelhos automáticos de direcção para veículos eléctricos; aparelho de fechadura eléctrica; aparelho
de alerta sonar; controlo remoto de abertura; aparelhos de controlo de luz; piscas de circuitos integrados para veículos; unidades de comunicação por satélite; unidade de
controle de injecção electrónica; unidade de controle de injecção electrónica de combustível; unidade de controle de ignição; unidade de projecção de imagem; sistemas de
segurança; conversores de bateria de aumento de pressão; rádio sintonizador e receptor de ondas (Classe 9). Aparelhos de iluminação, aquecimento, produção de vapor,
cozinha, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias; de ar condicionado para veículos; aparelhos de desodorização do ar; aparelhos
e máquinas para a purificação do ar; dispositivos anti encandeamento para automóveis [acessórios]; luzes para automóvel; contentores (de refrigeração); instalações e
máquinas de refrigeração; aparelhos desinfectantes; aparelhos e instalações de secagem; evaporadores; ventiladores [ar condicionado]; filtros [partes de instalações
domésticas ou industriais]; congeladores; acumuladores de calor; alternadores de calor, e não integradas em máquinas; bombas de aquecimento; aquecedores para
banhos; aparelhos de aquecimento eléctricos, aparelhos de aquecimento para descongelar janelas de veículos; elementos de aquecimento; aparelhos de ionização para o
tratamento de ar; aparelhos e instalações de iluminação; tampas de radiadores; radiadores [aquecimento]; aparelhos e máquinas de refrigeração; frigoríficos; colectores
solares [aquecimento]; instalações e equipamentos de ventilação [ar condicionado]; ventilação [ar condicionado] instalações para veículos; máquinas de recuperação e
regeneração e instalações para refrigerantes; módulo de refrigeração de veículo com motor frontal; sub-módulo de refrigeração para refrigeração do motor; motor de
admissão de refrigeração de ar; refrigeradores locais; ventiladores para bancos; condensadores para ar condicionado; evaporadores para aparelhos de ar condicionado;
núcleos de aquecimento para veículos (Classe 11). Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; air bags [dispositivos de segurança para automóveis];
dispositivos de anti-encandeamento para veículos; dispositivos anti-roubo para veículos; pneus para automóvel [pneus]; travões para veículos; embraiagens para veículos
terrestres; sinais de direcção para veículos; motores de condução para veículos terrestres; veículos eléctricos; motores para veículos terrestres; caixas de velocidades
para veículos terrestres; buzinas para veículos; circuitos hidráulicos para veículos; motores, eléctricos, para veículos terrestres; motores para veículos terrestres;
espelhos retrovisores; veículos refrigerados, veículos de controle remoto, com excepção de brinquedos; cintos de segurança para assentos de veículos; amortecedores de
suspensão para veículos; conversores de torque para veículos terrestres; assentos de veículo; rodas de veículos; veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviário;
limpadores de pára-brisa; pára-brisas; aparelhos de controle de travões para veículos; aparelhos de navegação para veículos; motores de máquina de lavar; janela de
regulação motores para veículos terrestres; aparelho de controle de tracção; aparelho de lavagem de pára-brisa para veículos; módulo do pedal do acelerador (Classe 12).

PEPSI

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002250/2013/ME/MP
32
PEPSICO, INC.,
Americana
700 Anderson Hill Road, Purchase, 10577 New York
United States of America
Industrial e Comercial
23/10/2013
Águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não
alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e
outras preparações para fazer bebidas (Classe 32).

TREND MICRO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002251/2013/ME/MP&S
9, 42
TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA
Japonesa
Shinjuku MAYNDS Tower, 1-1, Yoyogi 2-Chome,
Shibuya-Ku, Tokyo, Japan
Industrial e Comercial
08/10/2013
abaixo listados

Software de computador para uso em jogos; software antivírus para computador; software de segurança para computadores; software de computador para a
gestão da segurança do computador; software de computador de instrução; software de computador para sistemas operacionais; software de computador para
navegadores de Internet; software de computador para uso de correio electrónico; software de computador para uso de motores de busca; software de computador
para administração de redes; software de computador para compressão e extracção; software de computador para uso em grupos de colaboração; software de
computador para desenhar gráficos; software de computador para a criação de páginas de internet; software de computador para processamento de texto; software
de computador para cálculo gráfico; software de computador para fazer gráficos; software de computador para fazer apresentações; software de computador
para gestão de informação pessoal; software de computador para minutas e add-ons (módulos); software de computador para publicação electrónica; software de
computador para traduções; software de computador para leitor óptico de caracteres; computador software para reconhecimento de voz; software de computador
para gestão dos assuntos financeiros e de contabilidade; software de computador para análise de gestão; software de computador para gestão de vendas; software
para gestão de stocks; software de computador para as questões pessoais e salários; software de computador para gestão de clientes; software de computador para
gerências de determinados projectos; software processador de esboço; software de computador de cálculo no campo da tecnologia científica: software de computador
para análise de estatísticas; software de computador para controlo de produção; software de computador para sistemas de mapeamento; software de computador
para uso em Computer Aided Design(CAD) e Computer Aided Manufacturing (CAM); software de computador para uso em base de dados; roteadores; computadores;
periféricos de computador (Classe 9). Manutenção de software de computadores; prestação de informações relativa a software de computador para combater
vírus; prestação de informações relativas a vírus de computador, incluindo as suas variantes, características especiais, tendências, exemplos de invasão e infecções,
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métodos de remoção, medidas preventivas, métodos para lidar com os vírus; fornecimento de software para vacinar os computadores contra vírus; fornecimento
ou locação de outros programas de computador; recuperação de dados informáticos perdidos ou parcialmente danificado devido a vírus de computador; serviços de
consultoria relacionados com a operação do software no computador e / ou recuperação de software devido a danos; análise e investigação de vírus de computador;
prestação de informações relativas à análise e investigação de vírus de computador; serviços de consultoria relacionados com a análise e investigação de vírus;
instalação de software; actualização dos arquivos padrão e outros softwares para uso no combate de vírus de computador; monitorização de servidores direccionados
para a remoção ou outra acção relacionada com vírus de computador e prestação de exames ou relatórios com base nos resultados de monitorização; planeamento,
criação e manutenção de programas de computador, serviços de consultoria relacionados com o planeamento, criação e manutenção de programas de computador;
prestação de informação relativo ao planeamento, criação e manutenção de programas de computador; serviços de consultoria relacionados com o planeamento e
criação de sistemas de processamento de informação para uso em computadores; prestação de informações relativas ao planeamento, criação e manutenção de
sistemas de processamento de informação para uso em computadores; prestação de informações relativas ao software ‘ bugs ‘ e informações sobre nova versão;
aluguer de tempo de acesso a bases de dados; prestação de aconselhamento técnico a respeito dos métodos de operação em computadores; pesquisas e testes
relacionados a programas de computador; pesquisas e testes relacionados com máquinas e instrumentos; aluguer / fornecimento de computadores (Classe 42).

Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002252/2013/ME/MP&S
9, 42
TREND MICRO KABUSHIKI KAISHA
Japonesa
Shinjuku MAYNDS Tower, 1-1, Yoyogi 2-Chome,
Shibuya-Ku, Tokyo, Japan
Industrial e Comercial
08/10/2013
abaixo listados

Software de computador para uso em jogos; software antivírus para computador; software de segurança para computadores; software de computador para a gestão da
segurança do computador; software de computador de instrução; software de computador para sistemas operacionais; software de computador para navegadores de
Internet; software de computador para uso de correio electrónico; software de computador para uso de motores de busca; software de computador para administração
de redes; software de computador para compressão e extracção; software de computador para uso em grupos de colaboração; software de computador para desenhar
gráficos; software de computador para a criação de páginas de internet; software de computador para processamento de texto; software de computador para cálculo
gráfico; software de computador para fazer gráficos; software de computador para fazer apresentações; software de computador para gestão de informação pessoal;
software de computador para minutas e add-ons (módulos); software de computador para publicação electrónica; software de computador para traduções; software de
computador para leitor óptico de caracteres; computador software para reconhecimento de voz; software de computador para gestão dos assuntos financeiros e de
contabilidade; software de computador para análise de gestão; software de computador para gestão de vendas; software para gestão de stocks; software de computador
para as questões pessoais e salários; software de computador para gestão de clientes; software de computador para gerências de determinados projectos; software
processador de esboço; software de computador de cálculo no campo da tecnologia científica: software de computador para análise de estatísticas; software de computador
para controlo de produção; software de computador para sistemas de mapeamento; software de computador para uso em Computer Aided Design(CAD) e Computer Aided
Manufacturing (CAM); software de computador para uso em base de dados; roteadores; computadores; periféricos de computador (Classe 9). Manutenção de software
de computadores; prestação de informações relativa a software de computador para combater vírus; prestação de informações relativas a vírus de computador, incluindo
as suas variantes, características especiais, tendências, exemplos de invasão e infecções, métodos de remoção, medidas preventivas, métodos para lidar com os vírus;
fornecimento de software para vacinar os computadores contra vírus; fornecimento ou locação de outros programas de computador; recuperação de dados informáticos
perdidos ou parcialmente danificado devido a vírus de computador; serviços de consultoria relacionados com a operação do software no computador e / ou recuperação
de software devido a danos; análise e investigação de vírus de computador; prestação de informações relativas à análise e investigação de vírus de computador; serviços
de consultoria relacionados com a análise e investigação de vírus; instalação de software; actualização dos arquivos padrão e outros softwares para uso no combate de
vírus de computador; monitorização de servidores direccionados para a remoção ou outra acção relacionada com vírus de computador e prestação de exames ou relatórios
com base nos resultados de monitorização; planeamento, criação e manutenção de programas de computador, serviços de consultoria relacionados com o planeamento,
criação e manutenção de programas de computador; prestação de informação relativo ao planeamento, criação e manutenção de programas de computador; serviços
de consultoria relacionados com o planeamento e criação de sistemas de processamento de informação para uso em computadores; prestação de informações relativas
ao planeamento, criação e manutenção de sistemas de processamento de informação para uso em computadores; prestação de informações relativas ao software ‘
bugs ‘ e informações sobre nova versão; aluguer de tempo de acesso a bases de dados; prestação de aconselhamento técnico a respeito dos métodos de operação em
computadores; pesquisas e testes relacionados a programas de computador; pesquisas e testes relacionados com máquinas e instrumentos; aluguer / fornecimento de
computadores (Classe 42).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

KALETRA

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002253/2013/ME/MS
38
UNITEL T+ Telecomunicações,
Sociedade Unipessoal, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Cabo-verdiana
Rua Cidade do Funchal nº 8, Achada Santo António,
Praia
Comercial
30/10/2013

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Industrial e Comercial
29/07/2013
Preparações farmacêuticas, nomeadamente o antivírus
para tratamento do HIV (SIDA) (Classe 5).

Telecomunicações (Classe 38).
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00002254/2013/ME/MP
5
ABBVIE INC.
Americana
1 North. Waukegan Road, North Chicago, Illinois
60064, United States of America
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FASHION ONE

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

0002255/2013/ME/MS
38, 41
FASHION ONE TELEVISION LLC.
Americana
820 Meridian Avenue, Suite 100, Miami Beach, Florida
33139, United States of America

AURIS

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
23/10/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Radiodifusão televisiva (Classe 38). Programas de
televisão para entretenimento (Classe 41)

00002256 /2013/ME/MP
12
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha
Japonesa
1, Toyota Cho, Toyota Shi, Aichi-ken, Japan
Industrial e Comercial
23/09/2013
Automóveis e partes estruturais dos mesmos
(Classe 12).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Obs: Reivindica-se a prioridade da marca na Rússia nº
2013714232 de 25 de Abril de 2013.

REVISTA
CABO – VERDIANA DE
CIÊNCIAS SOCIAIS

VALCYTE

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002257 /2013/ME/MP
5
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Suíça
Grenzacherstrasse 124, 4070, Basel, Switzerland
Industrial e Comercial
23/09/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Preparações farmacêuticas (Classe 5).

Produtos/Serviços

00002258 /2013/ME/MS
35, 41, 42, 45
SCC – Sociedade para o Ensino, Ciência e Cultura, Lda
Cabo - Verdiana
Assomada
Industrial e Comercial
14/10/2013
abaixo listados

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de
escritório (Classe 35). Educação; formação; divertimento; actividades desportivas
e culturais (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de
pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas
industriais; concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de
computadores (Classe 42). Serviços jurídicos; serviços de segurança para a
protecção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos (Classe 45).

SALSA

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002259 /2013/ME/MP&S
14,25,35
Irmãos Vila Nova, S.A.
Portuguesa

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Avenida das indústrias, lugar de Sam, 4760-725,
Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, Portugal

Actividade
Data do pedido

Comercial
23/10/2013

Produtos/Serviços

abaixo listados

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002260/2013/ME/MP
29, 30
Cores Doces – Sociedade de Comércio de Doçaria Lda.
Portuguesa
Praça Egas Moniz, No. 15, 2005-194 Santarém
Industrial e Comercial
23/10/2013
Azeite comestível (Classe 29). Vinagres; molhos
(condimentos); molho para saladas; molhos de tempero
(condimentos) e temperos (Classe 30)

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não
incluídos noutras Classe; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojaria e
instrumentos cronométricos (Classe 14). Vestuário e chapelaria (Classe 25).
Serviços de venda a retalho para terceiros de uma variedade de produtos
(excluindo o transporte dos mesmos), possibilitando aos clientes a observação e
a compra conveniente desses produtos (Classe 35).
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Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002261/2013/ME/MP
32
Sumol + Compal Marcas, S.A.
Portuguesa
Estrada da Portela, No. 9, Portela de Carnaxide, 2790124 Carnaxide
Industrial e Comercial
28/10/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas nomeadamente águas para beber, águas
aromatizadas, águas minerais e gasosas e outras
bebidas não alcoólicas; bebidas energéticas e bebidas
para desportistas; bebidas refrigerantes, bebidas
granizadas, bebidas de fruta e sumos de fruta, bebidas
gasosas de sumo de frutos; sumos de legumes e de
plantas e sucos de plantas; xaropes para bebidas,
concentrados, pós e outros preparados para o fabrico
de bebidas (Classe 32).

Produtos/Serviços
Observações

00002262/2013/ME/MP
32
Sumol + Compal Marcas, S.A.
Portuguesa
Estrada da Portela, No. 9, Portela de Carnaxide, 2790124 Carnaxide
Industrial e Comercial
28/10/2013
Bebidas nomeadamente águas para beber, águas
aromatizadas, águas minerais e gasosas e outras
bebidas não alcoólicas; bebidas energéticas e bebidas
para desportistas; bebidas refrigerantes, bebidas
granizadas, bebidas de fruta e sumos de fruta, bebidas
gasosas de sumo de frutos; sumos de legumes e de
plantas e sucos de plantas; xaropes para bebidas,
concentrados, pós e outros preparados para o fabrico
de bebidas (Classe 32).

LIMIANO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002263/2013/ME/MP
29
FROMAGERIES BEL PORTUGAL SA
Portuguesa
Estrada Regional, Matriz, Cidade de Ribeira Grande Ilha
de São Miguel, Açores
Industrial e Comercial
15/07/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Leite; queijo, manteiga e outros lacticínios (Classe 29)

Produtos/Serviços

TERRA NOSTRA

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002265/2013/ME/MP
29
FROMAGERIES BEL PORTUGAL SA

Estrada Regional, Matriz, Cidade de Ribeira Grande Ilha
de São Miguel, Açores
Industrial e Comercial
15/07/2013

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Leite; queijo, manteiga e outros lacticínios (Classe 29)
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Industrial e Comercial
15/07/2013
Leite; queijo, manteiga e outros lacticínios (Classe 29)

SUNQUICK

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Portuguesa

00002264/2013/ME/MP
29
FROMAGERIES BEL PORTUGAL SA
Portuguesa
Estrada Regional, Matriz, Cidade de Ribeira Grande Ilha
de São Miguel, Açores

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002266/2013/ME/MP
32
CO-RO FOOD A/S
Dinamarca
Ellekӕr 1, 3600 Frederikssund, Denmark
Industrial e Comercial
23/09/2013
Bebidas não alcoólicas; águas minerais e gaseificadas,
bebidas de fruta, sumos de fruta, bebidas
concentradas de fruta, xaropes e outros produtos para
fazer bebidas (Classe 32).
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DTH4

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

DTE4

00002267/2013/ME/MP
12
TITAN INTERNATIONAL, INC.
Americana

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, United
The States of America
Industrial e Comercial
04/11/2013

Residência
Actividade
Data do pedido

Pneus (Classe 12).

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

PORTULOGIA

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002269/2013/ME/MS
42
SOMAR PROBABILIDADES – CONSULTORIA EM
PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA, LDA
Portuguesa
Rua Miguel Franco, Lote 1, 4º Direito, 2400-191, Leiria

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial
10/10/2013

Actividade
Data do pedido

Produtos/Serviços

abaixo listados

Produtos/Serviços

Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002271/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa

Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
14/11//2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

Pneus (Classe 12).

00002270/2011/ME/MP&S
7, 12, 36
UD Trucks Corporation
Japonesa
No.1, 1-chome, Oaza, Ageo-shi,
Saitama-Ken, Japan
Industrial e Comercial
04/01//2011
abaixo listados

ABERLOUR

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom

Industrial e Comercial
04/11/2013

Motores, não para veículos terrestres (com a excepção a moinhos de água e
“moinhos de vento”); peças de motores para veículos terrestres. (Classe 7)
Motores para veículos terrestres (excluindo peças de motores), autocarros,
camiões e outros veículos motorizados e respectivas peças e acessórios. (Classe
12) Agências de cobrança de dívidas; Empréstimos (financiamento) para a compra
de autocarros, camiões e outros veículos motorizados; Subscrição de seguros
para autocarros, camiões e outros veículos motorizados e fornecer informação a
esse respeito; Avaliações de autocarros usados, camiões usados e outros veículos
motorizados usados e respectivo valor de aquisição e fornecimento de informação
a esse respeito. (Classe 36)

100 PIPERS

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois,
The United States of America

UD TRUCKS

Actividade
Data do pedido

Serviços de consultoria, aconselhamento e informação sobre tecnologias de
informação (TI) e informática; concepção, desenvolvimento, programação,
implementação e actualização de software; fornecimento de software; instalação,
preparação, reparação e manutenção de software; serviços de alojamento de sites
de internet e software como serviço e aluguer de software; serviços de informações
associados ao desenvolvimento de redes informáticas; serviços de programação
informática; serviços de assessoria e segurança em informática (Classe 42).

00002268/2013/ME/MP
12
TITAN INTERNATIONAL, INC.
Americana

Produtos/Serviços

00002272/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)
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CHIVAS
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

CHIVAS REGAL

00002273/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013

Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

Produtos/Serviços

00002274/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002275/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

Produtos/Serviços

PASSPORT
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002277/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços

STRATHISLA
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002279/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços
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Industrial e Comercial
14/11//2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

00002278/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

LONG JOHN

Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

00002276/2013/ME/MP
33
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
Inglesa
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3
4DY, Scotland United Kingdom

ROYAL SALUTE

Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

CLAN CAMPBELL

00002280/2013/ME/MP
33
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED
Inglesa
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS,
United Kingdom
Industrial e Comercial
14/11//2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)
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JOHNNIE WALKER
DOUBLE BLACK

THE GLENLIVET
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002281/2013/ME/MP
33
THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED
Inglesa
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS,
United Kingdom

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
14/11//2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33)

00002282/2013/ME/MP
33
DIAGEO BRANDS B.V.
Holandesa
Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, HOLANDA
Comercial e Industrial
31/10/2013
Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); whisky
e bebidas alcoólicas à base de whisky (Cl. 33).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

ZACAPA CENTENARIO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002283/2013/ME/MP
33
RUM CREATION & PRODUCTS INC
Britânica
Commerce House Wickhams 1 Road Town, Tortola
Virgin Islands (British), VG 1110 (Ilhas Virgens
Britânicas)
Comercial e Industrial
31/10/2013

00002285/2013/ME/MP
12
TITAN INTERNATIONAL, INC.
Americana
2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, United
States of America

Pneus (Classe 12).

Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) (Classe
33).

Industrial e Comercial
05/11/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002284/2013/ME/MP
29
EUROCASH – COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA.
Cabo - Verdiana
Rampa do Hospital Agostinho Neto, caixa postal 404C,
Praia Cabo Verde
Comercial e Industrial
31/10/2013
Frutas e legumes em conserva, óleos, azeites e
gorduras comestíveis (Classe 29).

00002286/2013/ME/MS
39
VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC
Americana
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105,
United States of America
Industrial e Comercial
08/11/2013
Serviços de aluguer e de leasing de automóveis
e serviços de reserva para o aluguer e leasing de
automóveis (Classe 39).
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DRIVE HAPPY

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002287/2013/ME/MS
39
VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC
Americana
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105,
United States of America
Industrial e Comercial
08/11/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços de aluguer e de leasing de automóveis
e serviços de reserva para o aluguer e leasing de
automóveis (Classe 39).

Produtos/Serviços

EMERALD CLUB

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002289/2013/ME/MS
39
VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC
Americana
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105,
United States of America
Industrial e Comercial
08/11/2013

Industrial e Comercial
08/11/2013
Serviços de aluguer e de leasing de automóveis
e serviços de reserva para o aluguer e leasing de
automóveis (Classe 39).

SHUANGXI

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviços de aluguer e de leasing de automóveis
e serviços de reserva para o aluguer e leasing de
automóveis (Classe 39).

00002288/2013/ME/MS
39
VANGUARD TRADEMARK HOLDINGS USA LLC
Americana
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105,
United States of America

Produtos/Serviços

00002290/2013/ME/MP
34
CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., LTD
Chinesa
8 th-16th Floor, N0. 186, Linhexiheng Road, Tianhe,
Guangzhou, China
Comercial e Industrial
15/03/2013
Cigarros; tabaco; cigarros que contém substitutos de
tabaco, não para fins medicinais; caixas para cigarros;
boquilha para cigarros; cinzeiros para fumadores;
fósforos; isqueiros para fumadores; filtros de cigarros;
mortalhas. (Classe 34).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

DUOSYN

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002291/2010/ME/MS
36
Citadel Capital SAE
Egípcia

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

3 El Yemen St., El Dokki District El, Giza, Egipto
Comercial e Industrial
08/03/2010

Actividade
Data do pedido

Seguros; serviços financeiros; serviços bancários e de
câmbio; serviços imobiliários (Classe 36).

Produtos/Serviços

00002292/2007/ME/MP
5
GLAXO GROUP LIMITED
Britânica
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Moddlesex UB6 ONN, Reino Unido
Comercial e Industrial
10/08/2007
Preparações e substâncias farmacêuticas (Classe 5)

Obs: Reivindicam as cores cinzento e azul.
Obs: Reivindicam prioridade da marca Egípcia a n.º
236125 de 13/09/2009.
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EXAME

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

FOSTER CLARK`S

00002293/2010/ME/MP
16
EDITORA ABRIL, S.A.
Brasileira
Avenida Octaviano Alves de Lima, 4.400, São Paulo/
SP, Brasil
Comercial e Industrial
09/02/2010

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Busuttil Building, 1, Misrah Sta. Venera, Sta. Venera,
Malta
Comercial e Industrial
06/08/2007

Publicações impressas e revistas (Classe 16).
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002294/2007/ME/MP
29,30,32
FRANCIS BUSUTTIL & SONS LIMITED
Malta

00002295/2010/ME/MP
30
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC
Americana
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, United
States of America
Comercial e Industrial
11/02/2010
abaixo listados

abaixo listados

Frutas, vegetais e leguminosas em conserve, secas ou cozidas, geleias e
preparações para fazer geleias, compotas, ovos, leite, leite desnatado, leite em
pó, natas, produtos à base de natas, substitutos de natas, sucedâneos de natas
e preparações feitas de natas, óleos e gorduras comestíveis, maionese, molhos
para salada (Classe 29). Café, chá, cacau e cacau em pó, açúcar, tapioca, sagu,
cevada, farinha e preparações para fazer cereais e milho, farinha de milho, cremes
e preparações para fazer cremes, pudins instantâneos, bolinhos instantâneos,
pudins, coberturas em creme para bolos e/ou fruta, pudim tradicional com base
de sabor a rosa, creme de caramelo, fermento, gelados, mel, me/ago, levedura,
sal, mostarda, vinagre, molhos, molhos para churrasco, molho de tomate, molho
picante, maionese, molhos para saladas, ketchup, molhos doces e salgados,
molho castanho, especiarias, essências e corantes para culinária, baunilha
adocicada e coberturas para salada (Classe 30). Águas minerais e gaseificadas
e outras bebidas não alcoólicas, sumos de fruta e bebidas de fruta, xaropes,
bebidas instantâneas e outras preparações liquidas ou em pó para fazer bebidas
não alcoólicas de frutas, vegetais e cola. (Classe 32)

Biscoitos, bolos e bolachas; confeitaria; chá; fermento em pó; mistura em pó para
bebidas; sobremesas semifrias; rebuçados de mentol; pastilhas; chicletes; gelatinas
aromatizadas e adocicadas; pudins; frutos secos açucarados, caramelizados ou
com cobertura de chocolate; pipocas preparadas; aperitivos cozidos ou fritos de
sabor a queijo, cereais ou vegetais; aperitivos à base de batatas; biscoitos (pretzel);
sementes e frutos secos preparadas; aperitivos salgados; manteiga de amendoim;
barras doces com sabor a amendoim; frutos secos e mistura de frutos secos todos
com amendoim já preparados; óleo de amendoim comestível e frutos secos não
preparados (Classe 30).

PLANTERS

PUREIT

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002296/2010/ME/MP
30
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC
Americana
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, United
States of America
Comercial e Industrial
11/02/2010
abaixo listados

Biscoitos, bolos e bolachas; confeitaria; chá; fermento em pó; mistura em pó para
bebidas; sobremesas semifrias; rebuçados de mentol; pastilhas; chicletes; gelatinas
aromatizadas e adocicadas; pudins; frutos secos açucarados, caramelizados ou
com cobertura de chocolate; pipocas preparadas; aperitivos cozidos ou fritos de
sabor a queijo, cereais ou vegetais; aperitivos à base de batatas; biscoitos (pretzel);
sementes e frutos secos preparadas; aperitivos salgados; manteiga de amendoim;
barras doces com sabor a amendoim; frutos secos e mistura de frutos secos todos
com amendoim já preparados; óleo de amendoim comestível e frutos secos não
preparados (Classe 30).
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Produtos/Serviços

00002297/2010/ME/MP&S
1,11, 32, 39, 40
UNILEVER N.V.
Holandesa
Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, The Netherlands
Comercial e Industrial
15/03/2010
abaixo listados

produtos químicos destinados à purificação de água; preparações para purificação
de água; pó de purificação e tratamento de água (Classe 1). Distribuidores
de água, aparelhos e máquinas de filtração e de purificação; esterilizadores e
amaciadores de água; produtos e instrumentos de limpeza; esponjas, escovas,
toalhitas, panos; panos impregnados com detergente ou desinfectante para a
limpeza; alimento; distribuidores, recipientes e jarros de água potável; aparelhos
e máquinas de arrefecimento; aparelhos e instalação de refrigeração; aparelho
de descontaminação; aparelho de desinfecção; aparelho de destilação; filtros
para água potável e para água; desinfectante alimentar; aparelhos de regulação
e segurança para a temperatura e controlo químico do ar e água; aparelhos para
amaciar a água; aparelhos e máquinas para a desodorização e purificação do ar;
jarros e recipientes para purificar a água e todas as peças e acessórios incluídos
nos produtos da classe 11 (Classe 11). Águas minerais e gaseificadas e outras
bebidas não alcoólicas; água de mesa; água de garrafa; bebidas de fruto e sumos de
frutos; águas ricas em minerais ou vitaminas (Classe 32). Serviços de distribuição
de água pura (Classe 39). Tratamento de água; purificação de ar, refrigeração
de ar; informação sobre os serviços supra mencionados; serviços relativos ao
fornecimento de água purificada (Classe 40).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002298/2009/ME/MP
32
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
Americana
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611,
Estados Unidos da América
Comercial e Industrial
23/04/2009

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Cerveja; água mineral e água gaseificada outras
bebidas não alcoólica; bebidas energéticas; bebidas de
fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações
para fazer bebidas (Classe 32).

Produtos/Serviços

00002299/2009/ME/MP
34
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
Americana
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611,
Estados Unidos da América
Comercial e Industrial
23/04/2009
Tabaco; artigos para fumadores, fósforos e isqueiros
(Classe 34).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002300/2009/ME/MP
1,5,9
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Suíça
Grenzacherstrasse 124, 4070, Basel, Suíça
Comercial e Industrial
12/01/2009

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Agentes e reagentes de diagnóstico in vitro para uso na indústria e ciência (Classe
01). Preparações farmacêuticas, agentes e reagentes in vitro para fins medicinais
(Classe 05) Aparelhos de laboratório usados na indústria e ciência; dispensadores
para sucção, tratamento, proporcionação e distribuição de contentores,
colunas capilares, dedais de extracção, pequenos tubos, reagentes, dispositivos
aperiódicos, soluções de controlo e pipetas; artigos de laboratório descartáveis,
nomeadamente recipientes, colunas capilares, dedais de extracção, pequenos
tubos, reagentes, pipetas e contentores (incluídos nesta classe) (Classe 9).

00002301/2010/ME/MP
30
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC
Americana
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, United
States of America
Comercial e Industrial
11/02/2010
abaixo listados

biscoitos, bolos e bolachas; confeitaria; chá; fermento em pó; mistura em pó para
bebidas; sobremesas semifrias; rebuçados de mentol; pastilhas; chicletes; gelatinas
aromatizadas e adocicadas; pudins; frutos secos açucarados, caramelizados,
cristalizados ou com cobertura de chocolate; pipocas preparadas; aperitivos
cozidos ou fritos de sabor a queijo, cereais ou vegetais; aperitivos à base de batatas;
biscoitos (pretzel); sementes e frutos secos preparadas; aperitivos salgados;
manteiga de amendoim; barras doces com sabor a amendoim; frutos secos e
mistura de frutos secos todos com amendoim já preparados; óleo de amendoim
comestível e frutos secos não preparados (Classe 30).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

ROYAL

WHEAT THINS
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002302/2008/ME/MP
25, 28
SÃO PAULO ALPARGATAS S.A.
Brasileira
Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, são Paulo, SP 04551903, Brasil
Comercial e Industrial
06/10/2008

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Vestuário, calçado e chapelaria (Classe 25). Jogos
e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não
incluídos noutras Classe (Classe 28).

Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
11/02/2010
abaixo listados

Biscoitos, bolos e bolachas; confeitaria; chá; fermento em pó; mistura em pó para
bebidas; sobremesas semifrias; rebuçados de mentol; pastilhas; chicletes; gelatinas
aromatizadas e adocicadas; pudins; frutos secos açucarados, caramelizados,
cristalizados ou com cobertura de chocolate; pipocas preparadas; aperitivos
cozidos ou fritos de sabor a queijo, cereais ou vegetais; aperitivos à base de batatas;
biscoitos (pretzel); sementes e frutos secos preparadas; aperitivos salgados;
manteiga de amendoim; barras doces com sabor a amendoim; frutos secos e
mistura de frutos secos todos com amendoim já preparados; óleo de amendoim
comestível e frutos secos não preparados (Classe 30).
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00002303/2010/ME/MP
30
KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC
Americana
Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, United
States of America
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WYBOROWA
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002304/2013/ME/MP
33
WYBOROWA, SPOLKA AKCYJNA
Polónia
KOMANDORIA 5 61-023, Poznan, Poland
Comercial e Industrial
11/11/2013
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

CIRRUS

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002305/2013/ME/MP&S
9,16,35,36,38,39,41,42
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Americana
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y. 105772509, U.S.A.
Comercial e Industrial
12/11/2013
abaixo listados

plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de
débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento
e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos, discos
de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados; computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e
imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores;
hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a
leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações
electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras;
caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir
transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições
bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança;
cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas; cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões
electrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados,
leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador, software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir
aos cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção, de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de frequências de rádio
(transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de
crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de computadores e produtos
electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e produtos nestas matérias,
não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para artistas;
pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas, manuais, produtos de impressão todos
relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços de gestão e de assessoria de negócios comerciais; serviços de
consultadoria de marketing; serviços de pesquisa de mercado; acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento de detentores
de cartões de compra; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros através de prémios e incentivos atribuídos relativamente ao uso de cartões de crédito, de
débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade; administração comercial; trabalhos de escritório; assessoria comercial,
industrial e de gestão empresarial; avaliações comerciais; serviços de assessoria para a gestão de negócios; estudos de marketing; informações estatísticas (negócios);
preparação de extractos de contas; contabilidade financeira; investigação de negócios comerciais; relações públicas; publicação de textos publicitários; edição de folhetos
publicitários; fornecimento de serviços de venda a retalho através de meios de telecomunicações móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões
de débito; fornecimento de serviços de venda a retalho em linha através de redes ou outros meios electrónicos utilizando informações digitalizadas electronicamente relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; gestão de bases de dados informáticas; serviços de processamento e verificação de dados; serviços
de armazenamento e recuperação de dados; promoção de concertos e eventos culturais de terceiros, organização de exposições com fins comerciais ou publicitários;
publicidade de transportes, viagens, hotéis, alimentação, alojamento e refeições, desportos, entretenimento e passeios, de serviços de agências de turismo, e de informações relativas a tarifas, horários e métodos de transporte e organização de viagens; fornecimento de informações a respeito da aquisição de produtos e serviços em
linha através da internet e outras redes de computadores; serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente; prestação de informações e serviços de
consultoria em relação a todos os serviços acima referidos (Classe 35). serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços
de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados,
transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto
de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão
de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem
como serviços conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferên-
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cias electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica
de fundos e câmbio de divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras
através de uma rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de
telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a
retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de
contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e
desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem;
serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de
câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em
numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de
rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de
cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de
venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções
a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de
valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de
um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços
financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de
investimento imobiliário; serviços de investimento imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com
propriedades; financiamentos imobiliários; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de
avaliação e cobrança de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de
empréstimos para imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros
relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo
com a garantia de imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição
de imóveis e às participações em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados
com a aquisição de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários; avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade
imobiliária; serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações relacionadas com bens imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de
imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões
de débito, cartões de pagamento e serviços de máquinas automáticas (Classe 36). serviços de telecomunicações; serviços móveis de telecomunicações; serviços de telecomunicações pela internet; serviços de comunicação de dados; transmissão electrónica de dados através de uma rede mundial de processamento de dados à distância, incluindo a internet; serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de informações a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos
serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento electrónico de imagens por ligação telefónica; serviços de correio electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços de radiodifusão; fornecimento de acesso de utilizadores múltiplos a uma rede informática mundial segura de informação para a transferência e difusão de
uma vasta gama de informações no domínio dos serviços financeiros; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática (Classe 38). Transporte; organização
de cruzeiros; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; entrega de mercadorias; depósito de mercadorias; transporte de mercadorias; acondicionamento e embalagem de mercadorias; entrega de encomendas; distribuição de encomendas; embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de remoção; organização de
passeios; serviços de agência de viagens para reserva de alojamento; serviços de correio de viagens; serviços de guia de viagens; reserva de viagens; acompanhamento de
viajantes; transporte de viajantes; organização de viagens, serviços de reserva de viagens e transportes (Classe 39). serviços de entretenimento; serviços de educação e
prestação de formação; actividades desportivas e culturais; fornecimento de publicações electrónicas (não descarregáveis); fornecimento de publicações electrónicas em
linha; publicação de livros e revistas electrónicos em linha; fornecimento de publicações a partir de uma rede mundial de computadores ou da internet, que podem ser
navegadas; informações relativas a serviços de educação e de entretenimento; organização e realização de conferências, seminários, exposições e simpósios; estágios,
palestras de formação (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e concepção referentes aos mesmos; serviços de análise e pesquisa
industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos; serviços de consultadoria em matéria de hardware e software informáticos; programação
para computadores; serviços de assistência e consultadoria para a gestão de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; desenho gráfico para a compilação de
páginas web na internet; informações relacionadas com hardware ou software informáticos fornecidas em linha a partir de uma rede informática mundial ou da internet;
criação e manutenção de web sites; hospedagem de locais da web para terceiros; criação de páginas web; concepção, criação e hospedagem de websites comerciais; concepção, criação e hospedagem de websites de pagamento de contas; serviços informáticos e relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados
electrónicas em linha, através de uma rede informática mundial, no domínio da autenticação e verificação de identidades; encriptação e desencriptação de informações financeiras; serviços de consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e desencriptação de dados e segurança de redes locais; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware,
redes informáticas financeiras e redes locais (Classe 42).
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Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002306/2013/ME/MP&S
09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Americana
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y. 105772509, U.S.A.
Comercial e Industrial
12/11/2013
abaixo listados

plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de
débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de
transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos,
discos de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados; computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de
computadores; hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância;
sistemas para a leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões
bancários; publicações electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas
de transações financeiras; caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software
informáticos para permitir transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado
por indivíduos ou instituições bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões
codificados de segurança; cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas; cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões electrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários
impressos e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões
electrónicos de registo de dados, leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador, software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações;
software informático concebido para permitir aos cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção, de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões
de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores
automáticos; dispositivos periféricos de computadores e produtos electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais
(PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias;
papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução
e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos,
brochuras, jornais, periódicos e revistas, manuais, produtos de impressão todos relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas
(Classe 16). Serviços de gestão e de assessoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de marketing; serviços de pesquisa de mercado; acompanhamento,
análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento de detentores de cartões de compra; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros
através de prémios e incentivos atribuídos relativamente ao uso de cartões de crédito, de débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade; administração comercial; trabalhos de escritório; assessoria comercial, industrial e de gestão empresarial; avaliações comerciais; serviços de
assessoria para a gestão de negócios; estudos de marketing; informações estatísticas (negócios); preparação de extractos de contas; contabilidade financeira; investigação de negócios comerciais; relações públicas; publicação de textos publicitários; edição de folhetos publicitários; fornecimento de serviços de venda a retalho através
de meios de telecomunicações móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; fornecimento de serviços de venda a retalho em linha
através de redes ou outros meios electrónicos utilizando informações digitalizadas electronicamente relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões
de débito; gestão de bases de dados informáticas; serviços de processamento e verificação de dados; serviços de armazenamento e recuperação de dados; promoção de
concertos e eventos culturais de terceiros, organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; publicidade de transportes, viagens, hotéis, alimentação,
alojamento e refeições, desportos, entretenimento e passeios, de serviços de agências de turismo, e de informações relativas a tarifas, horários e métodos de transporte
e organização de viagens; fornecimento de informações a respeito da aquisição de produtos e serviços em linha através da internet e outras redes de computadores;
serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente; prestação de informações e serviços de consultoria em relação a todos os serviços acima referidos (Classe 35). serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções electrónicas de crédito e de débito,
serviços de pagamento e apresentação de contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques, serviços de acesso a depósitos
e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços conexos de comutação,
ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de
autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de
numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de
divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma
rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em
relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores
depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de
verificação e desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou
através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas;
fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de
viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência
electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e
telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem; prestação de
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serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, incluindo serviços de pagamento através de
dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de
permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros prestados por telefone e por meio de uma
rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da internet; serviços imobiliários; serviços
de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento imobiliário; serviços de seguro imobiliário;
seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros
relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis;
organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às participações em imóveis; investimentos de capitais em bens
imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de propriedades;

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002307/2013/ME/MS
36
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Americana
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y. 105772509, U.S.A.
Comercial e Industrial
12/11/2013
abaixo listados

Serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta
corrente, serviços de cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário, liquidação de fundos consolidados,
processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços conexos de comutação, ligação,
liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de
divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma
rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em
relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços
financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores
depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços
de verificação e desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática
ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e
autorizações financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de
cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de
transferência electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito
por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de
comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem;
prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por
meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros prestados por
telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da internet;
serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento imobiliário;
serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários; agências de
aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contractos de empréstimo com a garantia de imóveis;
organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às participações em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição
de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de
propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contractos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades;
arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários;
avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade
imobiliária; serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações
relacionadas com bens imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de
informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a
selecção de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de
crédito, cartões de débito, cartões de pagamento e serviços de máquinas automáticas (Classe 36).
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plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de
débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento
e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos, discos
de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados; computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e
imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores;
hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a
leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações
electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras;
caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir
transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições
bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança;
cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas; cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões
electrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados,
leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador, software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir
aos cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção, de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de frequências de rádio
(transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de
crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de computadores e produtos
electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e produtos nestas matérias,
não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para artistas;
pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas, manuais, produtos de impressão todos
relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços de gestão e de assessoria de negócios comerciais; serviços de
consultadoria de marketing; serviços de pesquisa de mercado; acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento de detentores
de cartões de compra; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros através de prémios e incentivos atribuídos relativamente ao uso de cartões de crédito, de
débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade; administração comercial; trabalhos de escritório; assessoria comercial,
industrial e de gestão empresarial; avaliações comerciais; serviços de assessoria para a gestão de negócios; estudos de marketing; informações estatísticas (negócios);
preparação de extractos de contas; contabilidade financeira; investigação de negócios comerciais; relações públicas; publicação de textos publicitários; edição de folhetos
publicitários; fornecimento de serviços de venda a retalho através de meios de telecomunicações móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões
de débito; fornecimento de serviços de venda a retalho em linha através de redes ou outros meios electrónicos utilizando informações digitalizadas electronicamente relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; gestão de bases de dados informáticas; serviços de processamento e verificação de dados; serviços
de armazenamento e recuperação de dados; promoção de concertos e eventos culturais de terceiros, organização de exposições com fins comerciais ou publicitários;
publicidade de transportes, viagens, hotéis, alimentação, alojamento e refeições, desportos, entretenimento e passeios, de serviços de agências de turismo, e de informações relativas a tarifas, horários e métodos de transporte e organização de viagens; fornecimento de informações a respeito da aquisição de produtos e serviços em
linha através da internet e outras redes de computadores; serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente; prestação de informações e serviços de
consultoria em relação a todos os serviços acima referidos (Classe 35). serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços
de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados,
transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto
de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão
de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem
como serviços conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica
de fundos e câmbio de divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras
através de uma rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de
telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a
retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de
contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e
desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem;
serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de
câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em
numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de
rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de
cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de
venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções
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a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de
valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de
um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços
financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de
investimento imobiliário; serviços de investimento imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com
propriedades; financiamentos imobiliários; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de
avaliação e cobrança de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de
empréstimos para imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros
relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo
com a garantia de imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição
de imóveis e às participações em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados
com a aquisição de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários; avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade
imobiliária; serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações relacionadas com bens imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de
imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões
de débito, cartões de pagamento e serviços de máquinas automáticas (Classe 36). serviços de telecomunicações; serviços móveis de telecomunicações; serviços de telecomunicações pela internet; serviços de comunicação de dados; transmissão electrónica de dados através de uma rede mundial de processamento de dados à distância, incluindo a internet; serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de informações a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos
serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento electrónico de imagens por ligação telefónica; serviços de correio electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços de radiodifusão; fornecimento de acesso de utilizadores múltiplos a uma rede informática mundial segura de informação para a transferência e difusão de
uma vasta gama de informações no domínio dos serviços financeiros; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática (Classe 38). Transporte; organização
de cruzeiros; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; entrega de mercadorias; depósito de mercadorias; transporte de mercadorias; acondicionamento e embalagem de mercadorias; entrega de encomendas; distribuição de encomendas; embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de remoção; organização de
passeios; serviços de agência de viagens para reserva de alojamento; serviços de correio de viagens; serviços de guia de viagens; reserva de viagens; acompanhamento de
viajantes; transporte de viajantes; organização de viagens, serviços de reserva de viagens e transportes (Classe 39). serviços de entretenimento; serviços de educação e
prestação de formação; actividades desportivas e culturais; fornecimento de publicações electrónicas (não descarregáveis); fornecimento de publicações electrónicas em
linha; publicação de livros e revistas electrónicos em linha; fornecimento de publicações a partir de uma rede mundial de computadores ou da internet, que podem ser
navegadas; informações relativas a serviços de educação e de entretenimento; organização e realização de conferências, seminários, exposições e simpósios; estágios,
palestras de formação (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e concepção referentes aos mesmos; serviços de análise e pesquisa
industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos; serviços de consultadoria em matéria de hardware e software informáticos; programação
para computadores; serviços de assistência e consultadoria para a gestão de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; desenho gráfico para a compilação de
páginas web na internet; informações relacionadas com hardware ou software informáticos fornecidas em linha a partir de uma rede informática mundial ou da internet;
criação e manutenção de web sites; hospedagem de locais da web para terceiros; criação de páginas web; concepção, criação e hospedagem de websites comerciais; concepção, criação e hospedagem de websites de pagamento de contas; serviços informáticos e relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados
electrónicas em linha, através de uma rede informática mundial, no domínio da autenticação e verificação de identidades; encriptação e desencriptação de informações financeiras; serviços de consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e desencriptação de dados e segurança de redes locais; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware,
redes informáticas financeiras e redes locais (Classe 42).
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Plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de débito e
cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento e transmissão
electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos, discos de gravação; máquinas de venda
automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados; computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som
e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos
para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores; hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em
memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos
de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras; caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários;
codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito
integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança; cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções
de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas; cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões
com chip, cartões de valores depositados, cartões electrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo
cartões bancários impressos e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados,
cartões electrónicos de registo de dados, leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware
informático, terminais de computador, software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir aos cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de
transacção, de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de
frequências de rádio (transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de computadores e
produtos electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e produtos nestas
matérias, não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para
artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não in-
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cluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas, manuais, produtos de impressão todos
relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços de gestão e de assessoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de marketing; serviços de pesquisa de mercado; acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento de detentores de cartões
de compra; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros através de prémios e incentivos atribuídos relativamente ao uso de cartões de crédito, de débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade; administração comercial; trabalhos de escritório; assessoria comercial, industrial e de gestão
empresarial; avaliações comerciais; serviços de assessoria para a gestão de negócios; estudos de marketing; informações estatísticas (negócios); preparação de extractos de
contas; contabilidade financeira; investigação de negócios comerciais; relações públicas; publicação de textos publicitários; edição de folhetos publicitários; fornecimento de
serviços de venda a retalho através de meios de telecomunicações móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; fornecimento de serviços
de venda a retalho em linha através de redes ou outros meios electrónicos utilizando informações digitalizadas electronicamente relacionados com o fornecimento de cartões de
crédito e cartões de débito; gestão de bases de dados informáticas; serviços de processamento e verificação de dados; serviços de armazenamento e recuperação de dados;
promoção de concertos e eventos culturais de terceiros, organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; publicidade de transportes, viagens, hotéis, alimentação,
alojamento e refeições, desportos, entretenimento e passeios, de serviços de agências de turismo, e de informações relativas a tarifas, horários e métodos de transporte e organização de viagens; fornecimento de informações a respeito da aquisição de produtos e serviços em linha através da internet e outras redes de computadores; serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente; prestação de informações e serviços de consultoria em relação a todos os serviços acima referidos (Classe 35). serviços
financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de
cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de contas,
serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução
(liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos
cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca
de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência
electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros,
serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de informação
segura e serviços de assessoria em relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços
de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços
financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados;
serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e desconto de cheques;
serviços de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de
venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de
transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador;
verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de processamento
remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de
transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de
débito e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com
cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis,
incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações; prestação de
serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por meio de
cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros prestados por telefone e por meio
de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da internet; serviços imobiliários; serviços de
agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para
proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens
imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para
mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição
imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às participações em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços
financeiros relacionados com a aquisição de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais;
avaliações financeiras de propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de
propriedades; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários; avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade imobiliária;
serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações relacionadas com bens
imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o
mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de imóveis; financiamento de hipotecas
e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento e serviços
de máquinas automáticas (Classe 36). serviços de telecomunicações; serviços móveis de telecomunicações; serviços de telecomunicações pela internet; serviços de comunicação
de dados; transmissão electrónica de dados através de uma rede mundial de processamento de dados à distância, incluindo a internet; serviços de transmissão, fornecimento ou
visualização de informações a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento
electrónico de imagens por ligação telefónica; serviços de correio electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços de radiodifusão; fornecimento de acesso de utilizadores
múltiplos a uma rede informática mundial segura de informação para a transferência e difusão de uma vasta gama de informações no domínio dos serviços financeiros; aluguer
de tempo de acesso a uma base de dados informática (Classe 38). Transporte; organização de cruzeiros; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; entrega
de mercadorias; depósito de mercadorias; transporte de mercadorias; acondicionamento e embalagem de mercadorias; entrega de encomendas; distribuição de encomendas;
embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de remoção; organização de passeios; serviços de agência de viagens para reserva de alojamento; serviços de correio de
viagens; serviços de guia de viagens; reserva de viagens; acompanhamento de viajantes; transporte de viajantes; organização de viagens, serviços de reserva de viagens e transportes (Classe 39). serviços de entretenimento; serviços de educação e prestação de formação; actividades desportivas e culturais; fornecimento de publicações electrónicas (não
descarregáveis); fornecimento de publicações electrónicas em linha; publicação de livros e revistas electrónicos em linha; fornecimento de publicações a partir de uma rede mundial de computadores ou da internet, que podem ser navegadas; informações relativas a serviços de educação e de entretenimento; organização e realização de conferências,
seminários, exposições e simpósios; estágios, palestras de formação (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e concepção referentes aos
mesmos; serviços de análise e pesquisa industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos; serviços de consultadoria em matéria de hardware e
software informáticos; programação para computadores; serviços de assistência e consultadoria para a gestão de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; desenho
gráfico para a compilação de páginas web na internet; informações relacionadas com hardware ou software informáticos fornecidas em linha a partir de uma rede informática
mundial ou da internet; criação e manutenção de web sites; hospedagem de locais da web para terceiros; criação de páginas web; concepção, criação e hospedagem de websites
comerciais; concepção, criação e hospedagem de websites de pagamento de contas; serviços informáticos e relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases
de dados electrónicas em linha, através de uma rede informática mundial, no domínio da autenticação e verificação de identidades; encriptação e desencriptação de informações
financeiras; serviços de consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras,
encriptação e desencriptação de dados e segurança de redes locais; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware, redes informáticas financeiras e redes locais (Classe 42).
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plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de
débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento
e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos, discos
de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados; computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e
imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores;
hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a
leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações
electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras;
caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir
transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições
bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança;
cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas; cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões
electrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados,
leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador, software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir
aos cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção, de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de frequências de rádio
(transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de
crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de computadores e produtos
electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e produtos nestas matérias,
não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para artistas;
pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas, manuais, produtos de impressão todos
relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços de gestão e de assessoria de negócios comerciais; serviços de
consultadoria de marketing; serviços de pesquisa de mercado; acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento de detentores
de cartões de compra; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros através de prémios e incentivos atribuídos relativamente ao uso de cartões de crédito, de
débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade; administração comercial; trabalhos de escritório; assessoria comercial,
industrial e de gestão empresarial; avaliações comerciais; serviços de assessoria para a gestão de negócios; estudos de marketing; informações estatísticas (negócios);
preparação de extractos de contas; contabilidade financeira; investigação de negócios comerciais; relações públicas; publicação de textos publicitários; edição de folhetos
publicitários; fornecimento de serviços de venda a retalho através de meios de telecomunicações móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões
de débito; fornecimento de serviços de venda a retalho em linha através de redes ou outros meios electrónicos utilizando informações digitalizadas electronicamente relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; gestão de bases de dados informáticas; serviços de processamento e verificação de dados; serviços
de armazenamento e recuperação de dados; promoção de concertos e eventos culturais de terceiros, organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; publicidade de transportes, viagens, hotéis, alimentação, alojamento e refeições, desportos, entretenimento e passeios, de serviços de agências de turismo, e de informações
relativas a tarifas, horários e métodos de transporte e organização de viagens; fornecimento de informações a respeito da aquisição de produtos e serviços em linha através
da internet e outras redes de computadores; serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente; prestação de informações e serviços de consultoria em
relação a todos os serviços acima referidos (Classe 35). serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de
débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções
electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques,
serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário,
liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços
conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas
seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras,
nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de
divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma rede
informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em relação a todos
os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha,
através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários
e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de
pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de
cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e desconto de cheques; serviços
de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de
venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e
levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento
de transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de
processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e
moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão
e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através
de telefone e de telecomunicações; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios
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electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações
bancárias em linha; serviços financeiros prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio
de uma rede informática mundial ou da internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança
de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para
imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com
bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de
imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às
participações em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de
propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários; avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade imobiliária;
serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações relacionadas com
bens imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões
de pagamento e serviços de máquinas automáticas (Classe 36). serviços de telecomunicações; serviços móveis de telecomunicações; serviços de telecomunicações pela
internet; serviços de comunicação de dados; transmissão electrónica de dados através de uma rede mundial de processamento de dados à distância, incluindo a internet;
serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de informações a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento electrónico de imagens por ligação telefónica; serviços de correio electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços
de radiodifusão; fornecimento de acesso de utilizadores múltiplos a uma rede informática mundial segura de informação para a transferência e difusão de uma vasta gama
de informações no domínio dos serviços financeiros; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática (Classe 38). Transporte; organização de cruzeiros; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; entrega de mercadorias; depósito de mercadorias; transporte de mercadorias; acondicionamento e embalagem
de mercadorias; entrega de encomendas; distribuição de encomendas; embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de remoção; organização de passeios;
serviços de agência de viagens para reserva de alojamento; serviços de correio de viagens; serviços de guia de viagens; reserva de viagens; acompanhamento de viajantes;
transporte de viajantes; organização de viagens, serviços de reserva de viagens e transportes (Classe 39). serviços de entretenimento; serviços de educação e prestação
de formação; actividades desportivas e culturais; fornecimento de publicações electrónicas (não descarregáveis); fornecimento de publicações electrónicas em linha; publicação de livros e revistas electrónicos em linha; fornecimento de publicações a partir de uma rede mundial de computadores ou da internet, que podem ser navegadas; informações relativas a serviços de educação e de entretenimento; organização e realização de conferências, seminários, exposições e simpósios; estágios, palestras de
formação (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e concepção referentes aos mesmos; serviços de análise e pesquisa industriais;
concepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos; serviços de consultadoria em matéria de hardware e software informáticos; programação para computadores; serviços de assistência e consultadoria para a gestão de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas web
na internet; informações relacionadas com hardware ou software informáticos fornecidas em linha a partir de uma rede informática mundial ou da internet; criação e manutenção de web sites; hospedagem de locais da web para terceiros; criação de páginas web; concepção, criação e hospedagem de websites comerciais; concepção, criação
e hospedagem de websites de pagamento de contas; serviços informáticos e relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados electrónicas em
linha, através de uma rede informática mundial, no domínio da autenticação e verificação de identidades; encriptação e desencriptação de informações financeiras; serviços
de consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e
desencriptação de dados e segurança de redes locais; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware, redes informáticas financeiras e redes locais (Classe 42).
Observação: Reivindicação das cores azul, vermelho, e branco.
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00002311/2014/ME/MP&S
9, 16, 35, 36, 38
BANCO BIC, SA
Angolana
Rua cerqueira Lukoku, nº 78-80, Luanda, Angola
Industrial e Comercial
15/01/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Cartões magnéticos de crédito e de débito e cartões
magnéticos para operações bancarias (Classe 09).
Papel, cartão e produtos destas matérias, não
compreendidos noutras Classe; produtos de impressão;
cartões de crédito sem serem magnéticos; impressos
designadamente cartões para utilização em transacções
bancarias, revistas, publicações periódicas (Classe 16).
Publicidade; gestão de negócios comerciais (Classe 35).
Seguros; negócios monetários; negócios imobiliários;
serviços financeiros incluindo os prestados através da
internet ou outro meio de telecomunicação, negócios
bancários (Classe 36). Serviços de telecomunicações
e transmissão electrónica relacionados com a área
financeira (Cl. 38)

Produtos/Serviços

00002312/2013/ME/MP
7
SDMO INDUSTRIES
Francesa
12 B rue de la Villeneuve, 29200 Brest, France
Comercial e Industrial
20/12/2013
abaixo listados

Geradores de electricidade; geradores de energia, unidade Geradoras, máquinasferramentas, motores, não sendo param veículos terrestres, acoplamentos
não eléctricos e componentes de transmissão para maquinas (exceptos para
veículos terrestres), Motores de ar e comprimido, motores eléctricos, sem ser
para veículos terrestre, motores de combustão interna, culatras de motores,
cilindros de motores, injectores, pistões de motor, dispositivos de ignição para
motores de explosão, reguladores de velocidade para motores, correntes de
transmissão, não sendo para veículos terrestre, economizadores de carburante
para motores, carburadores, alimentadores para carburadores, cárteres para
maquinas e motores, cadeia de comando sem ser para veículos terrestres, bombas
para instalação de aquecimentos, conversores de combustível para motores de
combustão interna, comandos para maquinas, motores, nomeadamente, cabo e
controles hidráulicos e pneumáticos, maquinas para soldar, aparelhos eléctricos
de soldadura, em particular dispositivo de solda por autógeno, compressores,
em particular compressores para refrigeradores, dínamos, conversores de
energia, em particular dispositivos para converter energia eólica em electricidade,
implementos agrícolas, excepto implementos operados manualmente, bombas
de água, separadores de água, desareadores (desgaseificadores) de água de
alimentação, aquecedores de água (partes de maquinas) reguladores de água de
alimentação, reguladores de pressão (partes de maquinas), maquinas de filtrar,
cintos, nomeadamente cintos de dínamo, correias para maquinas, correias de
ventilador para motores, correias para motores (Classe 7).
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00002314/2013/ME/MP
33
LES GRAND CHAIS DE FRANCE S.A.S.
Francesa
Rue de la Division Leclerc, 67290 Petersbach, França
Comercial e Industrial
31/12/2013
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00002316/2007/ME/MS
36
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.,
Americana
70 Pine Street, New York, New York 10270,
Estados Unidos da América
Industrial e Comercial
26/ 06 /2007

Vinhos do Porto (Classe 33).
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente

FORBES

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Serviços: Seguros e serviços financeiros (Classe 36).

00002317/2013/ME/MP&S
9,16,41
FORBES LLC
Americana
60 Fifth Avenue, New York, NY 10011, United States
of America
Comercial e Industrial
19/11/2013
abaixo listados

Software para download de aplicativos móveis para adesão, ao acesso, visualização e interacção de revistas digitais, jornais, boletins, relatórios, entrevistas, blogs, artigos,
obras audiovisuais e obras multimédia; software de computador para assinar e entregar publicações electrónicas para dispositivos móveis; download de aplicações para
telemóveis; download de gravações de vídeo; download de gravações de músicas; download de toques e gráficos para telemóveis; download de publicações electrónicas;
download de imagens; aparelhos de gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de dados magnéticos, gravação de discos; programas gravados
para televisão; gravações de programas de televisão; gravações de áudio e vídeo; discos e cassetes com gravações de áudio e vídeo; telefones celulares e móveis; cartões
SIM; cartões de identificação electrónicos e magnéticos para uso em conexão com o pagamento de serviços. (Classe 9) Papel, cartão e produtos feitas destes materiais,
não incluídos em outras classes; impressos; publicações impressas; revistas; publicações periódicas; livros; boletins; brochuras; revistas; panfletos; folhetos; relatórios impressos; artigos impressos; prospectos; catálogos; relatórios periódicos; calendários; agendas; fotografias; artigos de papelaria; material de instrução e de ensino (excepto
aparelhos) (Classe 16). Educação; provimento de treino; serviços de treino; entretenimento; actividades desportivas e culturais; realização, organização e condução de
aulas, conferências, simpósios e seminários; realização e condução de seminários, conferências, simpósios e workshops na área dos negócios, finanças pessoais, valores
mobiliários, negócio e notícias económicas, planeamento de carreira, tecnologia, lazer, estilo de vida e investimento pessoal; organização, realização e encenação de fornecimento de instalações para cerimónias e eventos; organização, realização e encenação de fornecimento de instalações para cerimónias e eventos de negócios; organização
e realização de conferências, colóquios, workshops, congressos, seminários, feiras, competições em relação à interacção de negócios e rede de contactos; publicações;
publicação de revistas; publicações por meio electrónico; paginação electrónica; edição de livros electrónicos, revistas e jornais; serviços de entretenimento e formação
ministrada através de redes informáticas mundiais ou Internet; fornecimento de publicações não- descarregáveis electrónicos; fornecimento de publicações on-line (não
descarregáveis); serviços de biblioteca on-line, nomeadamente, prestação de serviços de biblioteca electrónica com apresentação de revistas, artigos e publicações por
via de uma rede on-line de computador; produção e distribuição de programas de televisão; serviços de educação e entretenimento em formato de programas de televisão;
produção de programas de televisão ao vivo; produção de programas de entretenimento de televisão; edição de programas de televisão; produção e distribuição de programas de televisão por cabo; distribuição de programas de televisão ; distribuição de notícias para a indústria de radiodifusão; distribuição de programas de rádio; notícias
de relatórios de distribuição; serviços de gravação de áudio, cinema, vídeo e televisão; produção de gravações de som e de vídeo; serviços de programas de notícias para
rádio ou televisão; fornecimento de notícias on-line; fornecimento de revistas jornais, boletins, relatórios, blogs, artigos, obras audiovisuais e obras multimédia nas áreas
de negócios, finanças pessoais, títulos mobiliários, negócios e notícias económicas, planeamento da carreira, tecnologia, lazer, estilo de vida e investimento pessoal por
meio de uma rede informática mundial, não-descarregáveis: serviços de fornecimento de informação nas áreas de negócios, finanças pessoais, títulos mobiliários, negócios
e notícias económicas, planeamento da carreira, tecnologia, lazer, estilo de vida e investimento pessoal, por meio de uma rede informática global; informações, assessoria
e consultoria em relação a todos os serviços atrás referidos (Classe 41).
Marca nº
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Requerente
Nacionalidade
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PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
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Marca n. º 00002318/2013/ME/MP
5
GOODSCARE GmbH
Alemã
Sandtorkai 62, 20457
Hamburg, Germany
Comercial e Industrial
19/11/2013
abaixo listados

Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações sanitárias para fins
medicinais; alimentos e substancias dietéticos adaptados para uso medicinal
e veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e
animais; emplastros, material curativo; material para obturações dentárias,
cera dentária; desinfectantes; preparações para destruir vermes; fungicidas,
herbicidas (Classe 05).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002319/2013/ME/MP&S
9,16,35,36,38,39,41,42
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Americana
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y. 105772509, U.S.A.
Comercial e Industrial
12/11/2013
abaixo listados

Produtos/serviços: plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de
crédito, cartões de débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e
execução de transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados
magnéticos, discos de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados; computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o
registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados,
incluindo som e imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de
computadores; hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância;
sistemas para a leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras; caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais,
assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou
instituições bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança; cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com
hologramas; cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões
electrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados,
leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador, software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir
aos cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção, de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de frequências de rádio
(transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de
crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de computadores e produtos
electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e produtos nestas matérias,
não incluídos em outras classes, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não
incluídos em outras classes); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas, manuais, produtos de impressão
todos relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços de gestão e de assessoria de negócios comerciais; serviços
de consultadoria de marketing; serviços de pesquisa de mercado; acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento de detentores de cartões de compra; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros através de prémios e incentivos atribuídos relativamente ao uso de cartões de crédito,
de débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade; administração comercial; trabalhos de escritório; assessoria comercial,
industrial e de gestão empresarial; avaliações comerciais; serviços de assessoria para a gestão de negócios; estudos de marketing; informações estatísticas (negócios);
preparação de extractos de contas; contabilidade financeira; investigação de negócios comerciais; relações públicas; publicação de textos publicitários; edição de folhetos
publicitários; fornecimento de serviços de venda a retalho através de meios de telecomunicações móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões
de débito; fornecimento de serviços de venda a retalho em linha através de redes ou outros meios electrónicos utilizando informações digitalizadas electronicamente relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; gestão de bases de dados informáticas; serviços de processamento e verificação de dados; serviços
de armazenamento e recuperação de dados; promoção de concertos e eventos culturais de terceiros, organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; publicidade de transportes, viagens, hotéis, alimentação, alojamento e refeições, desportos, entretenimento e passeios, de serviços de agências de turismo, e de informações
relativas a tarifas, horários e métodos de transporte e organização de viagens; fornecimento de informações a respeito da aquisição de produtos e serviços em linha através
da internet e outras redes de computadores; serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente; prestação de informações e serviços de consultoria em
relação a todos os serviços acima referidos (Classe 35). serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de
débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções
electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques,
serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário,
liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços
conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas
seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras,
nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de
divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma rede
informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em relação a todos
os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha,
através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários
e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de
pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de
cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e desconto de cheques; serviços
de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de
venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e
levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento
de transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de
processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e
moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão
e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através
de telefone e de telecomunicações; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios
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electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações
bancárias em linha; serviços financeiros prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio
de uma rede informática mundial ou da internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança
de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para
imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com
bens imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de
imóveis; organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às
participações em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de
propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades; arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários; avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade imobiliária;
serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações relacionadas com
bens imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões
de pagamento e serviços de máquinas automáticas (Classe 36). serviços de telecomunicações; serviços móveis de telecomunicações; serviços de telecomunicações pela
internet; serviços de comunicação de dados; transmissão electrónica de dados através de uma rede mundial de processamento de dados à distância, incluindo a internet;
serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de informações a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento electrónico de imagens por ligação telefónica; serviços de correio electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços
de radiodifusão; fornecimento de acesso de utilizadores múltiplos a uma rede informática mundial segura de informação para a transferência e difusão de uma vasta gama
de informações no domínio dos serviços financeiros; aluguer de tempo de acesso a uma base de dados informática (Classe 38). Transporte; organização de cruzeiros; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; entrega de mercadorias; depósito de mercadorias; transporte de mercadorias; acondicionamento e embalagem
de mercadorias; entrega de encomendas; distribuição de encomendas; embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de remoção; organização de passeios;
serviços de agência de viagens para reserva de alojamento; serviços de correio de viagens; serviços de guia de viagens; reserva de viagens; acompanhamento de viajantes;
transporte de viajantes; organização de viagens, serviços de reserva de viagens e transportes (Classe 39). serviços de entretenimento; serviços de educação e prestação
de formação; actividades desportivas e culturais; fornecimento de publicações electrónicas (não descarregáveis); fornecimento de publicações electrónicas em linha; publicação de livros e revistas electrónicos em linha; fornecimento de publicações a partir de uma rede mundial de computadores ou da internet, que podem ser navegadas; informações relativas a serviços de educação e de entretenimento; organização e realização de conferências, seminários, exposições e simpósios; estágios, palestras de
formação (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e concepção referentes aos mesmos; serviços de análise e pesquisa industriais;
concepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos; serviços de consultadoria em matéria de hardware e software informáticos; programação para computadores; serviços de assistência e consultadoria para a gestão de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas web
na internet; informações relacionadas com hardware ou software informáticos fornecidas em linha a partir de uma rede informática mundial ou da internet; criação e manutenção de web sites; hospedagem de locais da web para terceiros; criação de páginas web; concepção, criação e hospedagem de websites comerciais; concepção, criação
e hospedagem de websites de pagamento de contas; serviços informáticos e relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados electrónicas em
linha, através de uma rede informática mundial, no domínio da autenticação e verificação de identidades; encriptação e desencriptação de informações financeiras; serviços
de consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e
desencriptação de dados e segurança de redes locais; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware, redes informáticas financeiras e redes locais (Classe 42).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002320/2013/ME/MP&S
9,16,35,36,38,39,41,42
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Americana
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y. 105772509, U.S.A.

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Comercial e Industrial
12/11/2013
abaixo listados

Plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de débito
e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento e
transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de transações,
detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos, discos de gravação;
máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados; computadores, hardware,
software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de
dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; suportes de gravação
magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores; hardware e software informáticos, em
especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a leitura de cartões de memória e sistemas
para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações electrónicas descarregáveis; aparelhos de
impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras; caixas automáticas e máquinas de dinheiro
para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir transacções de pagamento através de meios
electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de
dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições bancárias e financeiras; cartões magnéticos
codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança; cartões codificados com funções de segurança para
fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas; cartões de lançamento em conta corrente, cartões
bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões electrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões
de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores
de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados, leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados
electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador, software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e
nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir aos cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos
incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para
transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção, de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e
indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a
autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento
automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de computadores e produtos electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes
pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação;
fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de
instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas,
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panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas, manuais, produtos de impressão todos relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas
(Classe 16). Serviços de gestão e de assessoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de marketing; serviços de pesquisa de mercado; acompanhamento, análise,
previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento de detentores de cartões de compra; promoção da venda de produtos e serviços de terceiros através de
prémios e incentivos atribuídos relativamente ao uso de cartões de crédito, de débito e de pagamento; administração de programas de fidelização e de recompensa; publicidade;
administração comercial; trabalhos de escritório; assessoria comercial, industrial e de gestão empresarial; avaliações comerciais; serviços de assessoria para a gestão de
negócios; estudos de marketing; informações estatísticas (negócios); preparação de extractos de contas; contabilidade financeira; investigação de negócios comerciais;
relações públicas; publicação de textos publicitários; edição de folhetos publicitários; fornecimento de serviços de venda a retalho através de meios de telecomunicações
móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; fornecimento de serviços de venda a retalho em linha através de redes ou outros meios
electrónicos utilizando informações digitalizadas electronicamente relacionados com o fornecimento de cartões de crédito e cartões de débito; gestão de bases de dados
informáticas; serviços de processamento e verificação de dados; serviços de armazenamento e recuperação de dados; promoção de concertos e eventos culturais de terceiros,
organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; publicidade de transportes, viagens, hotéis, alimentação, alojamento e refeições, desportos, entretenimento e
passeios, de serviços de agências de turismo, e de informações relativas a tarifas, horários e métodos de transporte e organização de viagens; fornecimento de informações
a respeito da aquisição de produtos e serviços em linha através da internet e outras redes de computadores; serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do
cliente; prestação de informações e serviços de consultoria em relação a todos os serviços acima referidos (Classe 35). serviços financeiros, nomeadamente serviços
bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de cartões pré-pagos oferecidos
juntamente com cartões de valores depositados, transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de contas, serviços de pagamento
em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização e de execução (liquidação) de
transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas, serviços de reposição de dados
e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos no domínio dos cartões de
pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a pagamentos, serviços de troca de
valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar o comércio electrónico, a transferência
electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito e de débito, gestão de relatórios financeiros,
serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para terceiros, no domínio do crédito ao consumo;
divulgação de informações financeiras através de uma rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via computador através de uma rede informática de
informação segura e serviços de assessoria em relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho
prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para
assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros,
negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta
corrente e valores depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores;
serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados;
serviços de verificação e desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática
ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas;
fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações
financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales
de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos
e de câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos; serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de
transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico, serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento
em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções; prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de
rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de
cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de
venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a
crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através
de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores,
incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website;
operações bancárias em linha; serviços financeiros prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros
por meio de uma rede informática mundial ou da internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento
imobiliário; serviços de investimento imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades;
financiamentos imobiliários; agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança
de bens imobiliários; administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para
imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com bens
imóveis e propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de imóveis;
organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às participações
em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de propriedades;
serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de propriedades arrendadas;
organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades; arrendamento de bens imobiliários;
arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários; avaliações de propriedades; gestão de
carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade imobiliária; serviços de assessoria relacionados com
avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações relacionadas com bens imobiliários; serviços de consultadoria
relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de
pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços
de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento e serviços de máquinas automáticas
(Classe 36). serviços de telecomunicações; serviços móveis de telecomunicações; serviços de telecomunicações pela internet; serviços de comunicação de dados; transmissão
electrónica de dados através de uma rede mundial de processamento de dados à distância, incluindo a internet; serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de
informações a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos serviços financeiros; transmissão de dados através do tratamento electrónico
de imagens por ligação telefónica; serviços de correio electrónico, envio e recepção de mensagens; serviços de radiodifusão; fornecimento de acesso de utilizadores múltiplos
a uma rede informática mundial segura de informação para a transferência e difusão de uma vasta gama de informações no domínio dos serviços financeiros; aluguer de tempo
de acesso a uma base de dados informática (Classe 38). Transporte; organização de cruzeiros; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; entrega de
mercadorias; depósito de mercadorias; transporte de mercadorias; acondicionamento e embalagem de mercadorias; entrega de encomendas; distribuição de encomendas;
embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços de remoção; organização de passeios; serviços de agência de viagens para reserva de alojamento; serviços de correio
de viagens; serviços de guia de viagens; reserva de viagens; acompanhamento de viajantes; transporte de viajantes; organização de viagens, serviços de reserva de viagens e
transportes (Classe 39). serviços de entretenimento; serviços de educação e prestação de formação; actividades desportivas e culturais; fornecimento de publicações
electrónicas (não descarregáveis); fornecimento de publicações electrónicas em linha; publicação de livros e revistas electrónicos em linha; fornecimento de publicações a
partir de uma rede mundial de computadores ou da internet, que podem ser navegadas; informações relativas a serviços de educação e de entretenimento; organização e
realização de conferências, seminários, exposições e simpósios; estágios, palestras de formação (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de
pesquisa e concepção referentes aos mesmos; serviços de análise e pesquisa industriais; concepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos; serviços de
consultadoria em matéria de hardware e software informáticos; programação para computadores; serviços de assistência e consultadoria para a gestão de sistemas
informáticos, bases de dados e aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas web na internet; informações relacionadas com hardware ou software informáticos
fornecidas em linha a partir de uma rede informática mundial ou da internet; criação e manutenção de web sites; hospedagem de locais da web para terceiros; criação de
páginas web; concepção, criação e hospedagem de websites comerciais; concepção, criação e hospedagem de websites de pagamento de contas; serviços informáticos e
relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados electrónicas em linha, através de uma rede informática mundial, no domínio da autenticação e
verificação de identidades; encriptação e desencriptação de informações financeiras; serviços de consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes
informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e desencriptação de dados e segurança de redes locais; difusão de informações,
através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware, redes informáticas financeiras e redes locais (Classe 42).
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Plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de
débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento
e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de
transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos,
discos de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados;
computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a
transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo
som e imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores;
hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a
leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações
electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras;
caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir
transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas
digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições
bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança;
cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas;
cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões electrónicos
de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com
memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados, leitores
de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador,
software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir aos
cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de
telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção,
de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de
frequências de rádio (transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões
bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de
computadores e produtos electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e
produtos nestas matérias, não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrucção e ensino (excepto aparelhos); materiais
plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas,
manuais, produtos de impressão todos relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços financeiros,
nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de
cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de
contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização
e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas,
serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos
no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a
pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar
o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito
e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para
terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via
computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços
financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de
dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e
consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços
de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de
pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito,
cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento
de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de
transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a
portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos
financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações
financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos;
serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico,
serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções;
prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito
e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com
cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação
móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações;
prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação
digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas
acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros
prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da
internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento
imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários; agências
de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança de bens imobiliários; administração
de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços de financiamento
relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e propriedades
imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de imóveis; organização de
propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às participações em imóveis;
investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de propriedades;
serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de propriedades arrendadas;
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organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades; arrendamento de bens
imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários; avaliações de propriedades;
gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade imobiliária; serviços de assessoria
relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações relacionadas com bens imobiliários;
serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de informações relacionadas com o mercado
de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a selecção de imóveis; financiamento de hipotecas
e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento e
serviços de máquinas automáticas (Classe 36).
Obs: Reivindicação das cores: Vermelho e Côr de Laranja.
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002322/2013/ME/MP&S
9,16,35,36,38,39,41,42
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Americana
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y. 105772509, U.S.A.
Comercial e Industrial
12/11/2013
abaixo listados

Plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de
débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento
e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de
transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos,
discos de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados;
computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a
transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo
som e imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores;
hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a
leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações
electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras;
caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir
transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas
digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições
bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança;
cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas;
cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões electrónicos
de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com
memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados, leitores
de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador,
software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir aos
cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de
telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção,
de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de
frequências de rádio (transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões
bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de
computadores e produtos electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e
produtos nestas matérias, não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrucção e ensino (excepto aparelhos); materiais
plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas,
manuais, produtos de impressão todos relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços financeiros,
nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de
cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de
contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização
e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas,
serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos
no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a
pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar
o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito
e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para
terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via
computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços
financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de
dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e
consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços
de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de
pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito,
cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento
de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de
transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a
portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos
financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações
financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos;
serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico,
serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções;
prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito
e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com
cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação
móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações;
prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação
digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas
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acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros
prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da
internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento
imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários;
agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança de bens imobiliários;
administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços de
financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e
propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de imóveis;
organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às participações
em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de
propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de
propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades;
arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários;
avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade
imobiliária; serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações
relacionadas com bens imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de
informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a
selecção de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de
crédito, cartões de débito, cartões de pagamento e serviços de máquinas automáticas (Classe 36).
Obs: Reivindicação das cores: Azul escuro e Azul claro.

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002323/2013/ME/MP&S
9,16,35,36,38,39,41,42
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Americana
2000 Purchase Street, Purchase, New York, N.Y. 105772509, U.S.A.
Comercial e Industrial
12/11/2013
abaixo listados

Plataformas de hardware e software informáticos para facilitação e administração de pagamentos, operações bancárias, operações com cartões de crédito, cartões de
débito e cartões de pagamento, máquinas de pagamento automático, valores depositados, transferência electrónica de fundos, pagamentos electrónicos, processamento
e transmissão electrónicos de dados de pagamento de contas, pagamento em numerário, serviços de autenticação, encaminhamento, autorização e execução de
transações, detecção e controlo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de criptografia; aparelhos e instrumentos científicos; suportes de dados magnéticos,
discos de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras; equipamentos para o processamento de dados;
computadores, hardware, software e programas informáticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicações e eléctricos, nomeadamente aparelhos para o registo, a
transmissão e a reprodução de dados, incluindo som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução de dados, incluindo
som e imagens; suportes de gravação magnética; aparelhos para o acompanhamento, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede mundial de computadores;
hardware e software informáticos, em especial para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de computadores locais e de longa distância; sistemas para a
leitura de cartões de memória e sistemas para a leitura de dados em memórias, incluindo memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações
electrónicas descarregáveis; aparelhos de impressão, incluindo aparelhos de impressão para sistemas de processamento de dados e sistemas de transações financeiras;
caixas automáticas e máquinas de dinheiro para estabelecimentos bancários; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software informáticos para permitir
transacções de pagamento através de meios electrónicos; hardware e software informáticos de criptografia, chaves de criptografia, certificados digitais, assinaturas
digitais, software para armazenamento seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes a ser utilizado por indivíduos ou instituições
bancárias e financeiras; cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado (“cartões inteligentes”); cartões codificados de segurança;
cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com hologramas;
cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, cartões de valores depositados, cartões electrónicos
de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento codificados; cartões bancários, incluindo cartões bancários impressos e cartões bancários com
memórias magnéticas e memórias de circuito integrado; leitores de cartões; leitores de cartões magnéticos codificados, cartões electrónicos de registo de dados, leitores
de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões com dados electrónicos, unidades electrónicas de criptografia, hardware informático, terminais de computador,
software informático destinado a ser utilizado nos serviços financeiros e nos sectores bancário e das telecomunicações; software informático concebido para permitir aos
cartões inteligentes interagir com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamentos de
telecomunicações; terminais de transacção de pontos de venda e software informático para transmissão, visualização e armazenamento de informações de transacção,
de identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de identificação de
frequências de rádio (transmissores-receptores); aparelhos de verificação electrónica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento em conta corrente, cartões
bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; máquina de pagamento automático; distribuidores automáticos; dispositivos periféricos de
computadores e produtos electrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas de bolso, assistentes pessoais digitais (PDA) e alarmes (Classe 9). Papel, cartão e
produtos nestas matérias, não incluídos em outras Classe, produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso
doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (excepto móveis); material de instrucção e ensino (excepto aparelhos); materiais
plásticos para embalagem (não incluídos em outras Classe); caracteres de imprensa e clichés; publicações impressas, panfletos, brochuras, jornais, periódicos e revistas,
manuais, produtos de impressão todos relacionados com serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, revistas (Classe 16). Serviços financeiros,
nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de lançamento em conta corrente, serviços de
cartões pré-pagos oferecidos juntamente com cartões de valores depositados, transacções electrónicas de crédito e de débito, serviços de pagamento e apresentação de
contas, serviços de pagamento em numerário, verificação de cheques, desconto de cheques, serviços de acesso a depósitos e caixas automáticas, serviços de autorização
e de execução (liquidação) de transacções, reconciliação de transacções, gestão de numerário, liquidação de fundos consolidados, processamento de disputas consolidadas,
serviços de reposição de dados e informações sobre o perfil do cliente, bem como serviços conexos de comutação, ligação, liquidação/reconciliação e movimento de fundos
no domínio dos cartões de pagamento, serviços de processamento electrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transacções relativas a
pagamentos, serviços de troca de valores, nomeadamente transacções e transferências electrónicas seguras de numerário, em redes informáticas públicas, para facilitar
o comércio electrónico, a transferência electrónica de fundos, a prestação de informações financeiras, nomeadamente dados e relatórios referentes a cartões de crédito
e de débito, gestão de relatórios financeiros, serviços de transferência electrónica de fundos e câmbio de divisas, serviços de avaliações financeiras e gestão de risco para
terceiros, no domínio do crédito ao consumo; divulgação de informações financeiras através de uma rede informática mundial, informações financeiras fornecidas via
computador através de uma rede informática de informação segura e serviços de assessoria em relação a todos os serviços acima referidos; prestação de serviços
financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de
dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes electrónicas; análise e
consultadoria financeiras; serviços de seguros; negócios financeiros, negócios monetários; serviços financeiros; serviços bancários e de crédito; fornecimento de serviços
de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de lançamento em conta corrente e valores depositados; serviços bancários, de pagamento, de crédito, de débito, de
pagamento, de pagamento em numerário, de acesso a depósitos de valores; serviços de pagamento de contas (facturas); serviços de cartões de crédito, cartões de débito,
cartões de pagamento, cartões pré-pagos e cartões de valores depositados; serviços de verificação e desconto de cheques; serviços de caixas automáticas; processamento
de transacções financeiras em linha através de uma base de dados informática ou através de telecomunicações e num ponto de venda; serviços de processamento de
transacções financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticas; fornecimento de extractos de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a
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portadores de cartões através de caixas automáticas; serviços de liquidações e autorizações financeiras relacionados com o processamento de transacções de pagamentos
financeiros; serviços de seguros de viagem; emissão e reembolso de cheques de viagem e vales de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações
financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de transferência electrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de processamento remoto de pagamentos;
serviços de porta-moedas electrónico de valores depositados, fornecimento de serviços de transferência electrónica de fundos e moeda, serviços de pagamento electrónico,
serviços de cartões para chamadas telefónicas com pré-pagamento, serviços de pagamento em numerário e serviços de autorização e pagamento de transacções;
prestação de serviços de débito e de crédito por meio de dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-receptores); prestação de serviços de débito
e de crédito por meio de dispositivos de comunicações e telecomunicações; serviços de verificação de cheques; serviços de emissão e reembolso, todos relacionados com
cheques de viagem e vales de viagem; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação
móveis, incluindo serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; processamento de transacções a crédito e por débito através de telefone e de telecomunicações;
prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados em linha, através de redes ou outros meios electrónicos que utilizam informação
digitalizada electronicamente; serviços de permuta de valores, nomeadamente permuta protegida de valores, incluindo dinheiro electrónico, através de redes informáticas
acessíveis por meio de cartões inteligentes; serviços de pagamento de facturas fornecidos através de um website; operações bancárias em linha; serviços financeiros
prestados por telefone e por meio de uma rede informática mundial ou da internet; fornecimento de serviços financeiros por meio de uma rede informática mundial ou da
internet; serviços imobiliários; serviços de agências de propriedade imobiliária; peritagem imobiliária; gestão de investimento imobiliário; serviços de investimento
imobiliário; serviços de seguro imobiliário; seguros para proprietários de imóveis; serviços de seguros relacionados com propriedades; financiamentos imobiliários;
agências de aluguer de propriedades imobiliárias; avaliação de bens imobiliários; serviços de agência imobiliária; serviços de avaliação e cobrança de bens imobiliários;
administração de bens imobiliários; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços de
financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; serviços financeiros relacionados com bens imóveis e
propriedades imobiliárias; serviços financeiros relacionados com a compra de bens imobiliários; organização de contratos de empréstimo com a garantia de imóveis;
organização de propriedade partilhada de imóveis; organização do fornecimento de financiamento para aquisição imobiliária; apoio à aquisição de imóveis e às participações
em imóveis; investimentos de capitais em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de
propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; avaliações financeiras de propriedades livres e alodiais; avaliações financeiras de
propriedades arrendadas; organização do arrendamento de imóveis; organização de contratos de arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades;
arrendamento de bens imobiliários; arrendamento de propriedades livres e alodiais; serviços de gestão de imóveis relacionados com transacções de bens imobiliários;
avaliações de propriedades; gestão de carteiras de propriedades; gestão de empreendimentos imobiliários; serviços de assessoria relacionados com propriedade
imobiliária; serviços de assessoria relacionados com avaliações imobiliárias; serviços empresariais de assessoria imobiliária; serviços informatizados de informações
relacionadas com bens imobiliários; serviços de consultadoria relacionados com imóveis; prestação de informações relacionadas com bens imobiliários; prestação de
informações relacionadas com o mercado de propriedades; serviços de pesquisa relacionados com a aquisição de imóveis; serviços de pesquisa relacionados com a
selecção de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de activos; serviços de consultoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de
crédito, cartões de débito, cartões de pagamento e serviços de máquinas automáticas (Classe 36).
Obs: Reivindicação das cores: Azul escuro e vermelho

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002324/2013/MN/MS
42
BEAGLE SOLUTIONS, S.A
Cabo-Verdiana
Madeiralzinho, Mindelo – São Vicente
Comercial
20/11/2013
adiante listados

Disponibilização de acesso, por parte de utilizadores, a informações e serviços de informação disponíveis na internet e em outras redes informáticas; fornecer acesso
a dados através da internet; fornecimento de acesso a base de dados informáticos on-line; fornecimento de acesso a plataformas de comércio eletrónico na internet;
serviços de acesso a bases de dados via internet; serviços de acesso a bases de dados via internet; serviços de acesso a plataformas de internet; Telecomunicações;
serviços de acesso a portais de internet; fornecimento de acesso do usuário a portais na internet; disponibilização de motores de pesquisa na internet com opções de
pesquisa específicas; fornecimento de “chatrooms” na internet e fóruns de internet; fornecimento de acesso a bases de dados; escrita por encomenda de programas
de computador, software e códigos para a criação de páginas web; fornecimento de acesso a fóruns na internet; fornecimento de acesso a informações por internet;
fornecimento de acesso a linhas de conversa, salas de conversa e fóruns na internet, incluindo na internet móvel; fornecimento de acesso às plataformas de internet
com a finalidade de troca de fotografias digitais; fornecimento de acesso a plataformas e portais na internet; fornecimento de acesso a plataformas eletrónicas de
informação, comunicação e transação na internet; fornecimento de acesso a plataformas na internet, bem como na internet móvel; fornecimento de acesso a portais
na internet, bem como na internet móvel; disponibilização temporária de aplicações de software operacional não passíveis de download para redes de computador e
servidores; programação de programas de segurança na internet; programação de software para plataformas de informação na internet; programação de software
para plataformas de internet; programação de software para portais da internet, salas de chat, linhas de chat e fóruns da internet; fornecimento de acesso a redes
de comunicações eletrónicas, à internet e extranets; fornecimento de informação relacionada com assuntos imobiliários, através da internet; publicidade na internet
para terceiros; publicidade on-line numa rede informática; serviços de motores de busca para a internet; serviços de socialização prestados via internet; software de
computador e aparelhos de telecomunicações para permitir a ligação a bases de dados e da internet (Classe 42).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002325/2013/ME/MP
30
THE QUAKER OATS COMPANY
Americana
555 West Monroe, Chicago, Illinois 60661, United
States of America
Comercial e Industrial
28/11/2013
abaixo listados

Farinha e preparações feitas de cereais; cereais matinais, nomeadamente, cereais prontos a comer e cereais a quente; bolachas, biscoitos e bolachas; aveia, preparações
de aveia, flocos de aveia, granola e muesli; canjica moída; farinha de milho; cevada granulada; mistura para panquecas, misturas preparadas a quente; aperitivos à base
de sementes; mistura de aperitivos à base de sementes; aperitivos à base de cereais; bolos de arroz e produtos de bolo de arroz; bolos de cereais; aperitivos à base de
granola; bebidas à base de aveia (Classe 30).
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WYBOROWA

Produtos/Serviços

00002326/2013/ME/MS
37
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD
China
yutong Road, Guancheng District, Zhengzhou, China
Comercial e Industrial
09/08/2013
Manutenção e reparação de veículos automóveis;
lavagem de veículos; postos de serviços de veículos
[reabastecimento e manutenção]; limpeza de veículos;
assistência automóvel [reparação]; vulcanização de
pneus [pneus][reparação](Classe 37).

MORECAST

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002327/2013/ME/MP
33
WYBOROWA, SPOLKA AKCYJNA
Poland
Komandoria 5 61-023, Poznan, Poland
Comercial e Industrial
11/11/2013

Produtos/Serviços

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 33).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002328/2013/ME/MS
42
UBIMET GmbH,
Áustria
Donau-City-Strasse 11, ARES Tower, 1220 Viena,
Áustria.

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
28/11/2013
abaixo listados

pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e software de computadores; actualização de software de computadores; consultadoria na área de economia de
energia; serviços de consultadoria em tecnologia de informação [TI]; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware de computadores; consultadoria de design
de sítios web; fornecimento de motores de busca para internet; prestação de informações científicas, assessoria e consultadoria em relação à compensação de carbono;
consultadoria de software de computadores; análise de sistema de computadores; design de software de computadores; design de sistema de computadores; serviços
de química; física [pesquisa]; digitalização de documentos [digitalização]; análise química; auditorias energéticas; programação de computadores; estudos geológicos;
peritagens; criação de programas para processamento de dados na área de gestão de desastres naturais, meteorologia, oceanografia, hidrologia, climatologia e meio
ambiente; design e desenvolvimento de hardware e software de computadores na área de gestão de desastres naturais, meteorologia, hidrologia, oceanografia, pesquisa
de clima e meio ambiente; design e desenvolvimento de software de computadores para publicidade, bem como de software de computadores para o tempo, clima,
oceanografia, hidrologia e meteorologia; monitorização de sistemas de computador por acesso remoto; pesquisa química; pesquisa técnica; pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos para terceiros; pesquisa geológica; prospecção geológica; criação e manutenção de sítios web para terceiros; design gráfico; semeadura de nuvens
(cloud seeding); instalação de software de computadores; conversão de dados de programas de computadores e dados [conversão não física]; conversão de dados
ou documentos de suporte físico para electrónico; duplicação de programas de computador; topografia; aluguer de servidores; software como um serviço [SaaS];
planeamento urbano; estudos de projectos técnicos; investigação no domínio da protecção do ambiente; exploração subaquática; aluguer de software de computadores;
aluguer de computadores; aluguer de servidores web; manutenção de software de computadores; análise de água; informações meteorológicas; investigação científica;
serviços científicos de laboratório; serviços de notícias e serviços de previsões meteorológicas e serviços informáticos, nomeadamente fornecimento de uma base de
dados de computador on-line para dados meteorológicos na área de gestão de desastres naturais, meteorologia, climatologia, hidrologia, oceanografia e ciências da
vida; informação sobre o tempo e previsões; informação científica, especialmente na área do tempo, água, clima e meio ambiente; realização de estudos de viabilidade
de projectos técnicos relacionados com o tempo, água e condições climáticas; engenharia; avaliações, análises e pesquisa através de engenheiros em áreas científicas
e tecnológicas, nomeadamente consultadoria no domínio de gestão de desastres naturais, meteorologia, hidrologia, ografia, climatologia e meio ambiente; pesquisa
científica e modelagem nas áreas de gestão de desastres naturais, tempo, água, clima e meio ambiente e seu impacto na actividade empresarial; consultadoria científica
e técnica no âmbito da gestão dos desastres naturais, tempo, água, clima e meio ambiente (Classe 42).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002329/2013/ME/MP&S
18,25,35
DOPAT, S.A.,
Espanhola
C/Charles Robert Darwin, 34-36 (Parque Tecnológico)
46980 Paterna (Valencia), Espanha.
Comercial e Industrial
26/11/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

abaixo listados

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002330/2013/MN/MS
35
Bernardo Fortes Gonçalves
Cabo - Verdiano
Palmarejo, Cidade da Praia
Comercial e Industrial
06/12/2013
Espectáculo musical; merchindising; programa TV/
Radio (Classe 35).

Couro e imitações de couro, produtos fabricados nestas matérias não incluídos
noutras Classe nomeadamente, Sacos de mão, bolsas, carteiras, e bandoleiras
(correias) em couro; Peles de animais; baús e pastas; Chapéus-de-chuva; Mochilas;
Malas; sacos de viagem; Chapéus-de-sol e bengalas; Chicotes, arreios e selaria
(Classe 18). Vestuário, calçado, chapelaria (Classe 25). Publicidade; Gestão dos
negócios comerciais; Administração comercial; Trabalhos de escritório, serviços de
venda por grosso e a retalho, em lojas e através de redes informáticas mundiais, de
todo o tipo de calçado, baús e pastas, chapéus-de-chuva, mochilas, malas e sacos de
viagem, chapéus-de-sol e bengalas (Classe 35).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002331/2013/MN/MS
35
Bernardo Fortes Gonçalves
Cabo - Verdiano
Palmarejo, Cidade da Praia
Comercial e Industrial
06/12/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Espectáculo musical; merchindising; programa TV/
Radio (Classe 35).

00002333/2013/MN/MS
45
Unidade Técnica Operacional e de Gestão – UTO-G de
Cabo Verde
Cabo - Verdiana
Meio de Achada Santo Antonio, Praia
Comercial e Industrial
30/12/2013
Serviços jurídicos, nomeadamente gestão da base de
dados nacional da LEGIS - PALOP relativa a legislação,
jurisprudência e doutrina jurídica nacionais, bem como
a outras informações jurídicas (Classe 45).
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Produtos/Serviços

Cosméticos e produtos de higiene pessoal (Classe 3).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002335/2013/ME/MP
14, 18, 25, 35 e 41
Joana Costa Barbosa
Portuguesa
Rua Fernando Pessoa, 2, 3B, Vila Franca de Xira
Comercial e Industrial
15/03/2013
abaixo listados

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não
incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e
instrumentos cronométricos (Classe 14).Couro e imitações do couro, produtos
nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas
de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes e selaria
(Classe 18).Vestuário; calçado; chapelaria (Classe 25). Publicidade; gestão de
negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35).
Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais (Classe 41).

134

Actividade
Data do pedido

00002332/2013/ME/MP
3
MISTOLIN, S.A.
Portugal
zona Industrial de Vagos, Lote 58, 3840-385 VAGOS,
Portugal
Comercial e Industrial
03/12/2013

00002334/2013/MN/MS
37
Samuel Teixeira Gonçalves
Cabo-Verdiana
São Filipe, Ilha do Fogo
Comercial e Industrial
06/01/2014
Instalação eléctrica e canalização, manutenção e
projectos (Classe 37).

00002336/2010/ME/MS
35, 37
ESPAÇOS E PUBLICIDADE, LDA. - Angola
Angolana
Rua Oliveira Martins, n.º 7, Luanda, Angola

Actividade
Data do pedido

Comercial
19/02/2010

Produtos/Serviços

abaixo listados

Aluguer de material publicitário, iluminação publicitária, incluindo difusão de
anúncios, aluguer de espaço em boletins, serviços de rede de exibição de cartazes,
distribuição de material publicitário (panfletos, brochuras, amostras, cartazes),
anúncios em cartazes, serviços de distribuição de publicidade, gestão de espaços
publicitários, exibição de cartazes, serviços de publicidade, serviços de animação,
promoção e publicidade, organização de eventos para fins publicitários, serviços
de concessão de publicidade, aluguer de espaço publicitário em mobiliário urbano
(espaços em boletins, colunas, quiosques, caixotes do lixo, bancos, candeeiros,
iluminação, paragens de autocarro, casas-de-banho públicas, contentores e toldos
publicitários) (Classe 35).Instalação, colocação, manutenção, reparação e remoção
de mobiliário urbano (Classe 37).
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Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002337/2013/ME/MS
38,42
PT COMUNICAÇÕES, S.A.
Portuguesa
Rua Andrade Corvo, No.30 - 5º., 1050-009 LISBOA,

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
03/12/2013

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Telecomunicações (Classe 38). Serviços científicos
e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de
conceção a eles referentes; serviços de análises e de
pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento
de computadores e de programas de computadores
(Classe 42).

00002339/2013/ME/MS
35,36,37,41,43,45
SONAE SGPS, S.A.
Portuguesa
Lugar do Espido, Via Norte, 4470-90
MAIA, Portugal
Comercial e Industrial
26/11/2013
abaixo listados

Gestão dos negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório,
publicidade incluindo publicidade pela televisão e radiofónica; difusão de material
publicitário tais como folhetos,prospectos, impressos e amostras, aluguer de
espaços publicitários; promoção(publicidade), incluindo promoção de centros
comerciais(imoveis), serviços de venda a retalho para terceiros prestados num
conjunto de estabelecimentos comerciais agrupados sob a mesma organização e
o mesmo espaço (Classe 35).Negócios imobiliários exclusivamente relacionados
com a promoção, gestão e investimento em complexos imobiliários comerciais,
lazer e/ou mistos (incluindo escritórios e habitação) (Classe 36).Construção;
manutenção; reparações; serviços de instalação; consultadoria em construção
(Classe 37).Educação,formação,divertimento,actividades desportivas e culturais,
organização de eventos (Classe 41).Restaurantes(alimentação)incluindo serviços
de restaurantes, cafetarias de salões de chá, de bares, de serviços hoteleiros e
de restauração, serviços de restaurantes de livre-serviço, restaurantes de serviço
rápido e permanente(snack-bares), alojamento temporário (Classe 43).Serviços de
segurança para a protecção de bens e indivíduos; serviços de consultadoria em
necessidades de segurança de empresas comerciais e industriais; controlo de
acessos de construção ambiental e de sistemas de segurança (Classe 45).

00002338/2013/ME/MP&S
09, 35, 36, 38, 42
PT COMUNICAÇÕES, S.A.
Portuguesa
Rua Andrade Corvo, No.30 - 5º., 1050-009
LISBOA, Portugal
Comercial e Industrial
03/12/2013
abaixo listados

Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro
(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição,
transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos
para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de
registo magnético, discos acústicos; CDS, DVDS e outros meios de registo digital;
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de
calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas
de computador (software); extintores (classe 09). Publicidade; gestão de negócios
comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; análise de custos,
pesquisas de negócios, gestão de arquivo computorizada, serviços de recursos
humanos e contabilidade (classe 35).Seguros; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários classe 36).Telecomunicações (classe 38).
Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção
a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e
desenvolvimento de computadores e de programas de computadores (classe 42).
Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro
(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição,
transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos
para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de
registo magnético, discos acústicos; CDS, DVDS e outros meios de registo digital;
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de
calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas
de computador (software); extintores (classe 09). Publicidade; gestão de negócios
comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; análise de custos,
pesquisas de negócios, gestão de arquivo computorizada, serviços de recursos
humanos e contabilidade (classe 35).Seguros; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários classe 36).Telecomunicações (classe 38).
Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção
a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e
desenvolvimento de computadores e de programas de computadores (classe 42).
OBS: Reivindicação das cores azul e preto

DEL MONDO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002340/2013/ME/MP
30
CEREALIS – Produtos Alimentares, S.A.
Portugal
Rua Manuel Gonçalves Lage, 988, 4445-122
Águas Santas - Maia, Portugal
Comercial e Industrial
27/12/2013
abaixo listados

Massas alimentares; frutos de casca rija cobertos de chocolate; barras de cereais;
cereais processados; cereais de pequeno almoço; cereais pronto-a-comer; flocos
de cereais secos; preparações à base de careais; snacks à base de cereais; barras
de cereais com alto teor de proteína; farinhas, pão, pastelaria e confeitaria massa
de bolacha; bolachas de água e sal; bolachas para acompanhar queijos; misturas
de snacks à base de bolachas; biscoitos ou pipoca; farinhas alimentares; pão,
pastelaria e confeitaria” café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e
sagú; gelados comestíveis; açúcar, mal e xarope de melaço; levedura e fermento
em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condim) especiarias; gelo para refrescar
(Classe 30).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002341/2013/ME/MP&S
9, 35, 36, 38, 42
PT Portugal, SGPS, S.A.
Portugal
Avenida Fontes Pereira de Melo, No.40, 1069-300
LISBOA
Comercial e Industrial
03/12/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos,
ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro
(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição,
transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos
para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de
registo magnético, discos acústicos; CDS, DVDS e outros meios de registo digital;
mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de
calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas
de computador (software); extintores (Classe 9). Publicidade; gestão de negócios
comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; análise de custos,
pesquisas de negócios, gestão de arquivo computorizada, serviços de recursos
humanos e contabilidade (Classe 35). Seguros; negócios financeiros; negócios
monetários; negócios imobiliários (Classe 36). Telecomunicações (Classe 38).
Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção
a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e
desenvolvimento de computadores e de programas de computadores (Classe 42).

00002342/2014/ME/MP
34
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Suíça
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000,
SUÍÇA
Comercial e Industrial
03/01/2014
Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco,
incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os
fumadores enrolarem enrolar os seus próprios cigarros,
tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de
rapé, kretek; snus; sucedâneos de tabaco (não para uso
medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas
para cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso
para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos (Classe 34).

FLIP-TOP POUCH

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002343/2014/ME/MP
34
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Suíça
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000,
SUÍÇA
Comercial e Industrial
03/01/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002344/2014/ME/MP
34
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Suíça
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000,
SUÍÇA
Comercial e Industrial
03/01/2014

abaixo listados
Produtos/Serviços

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem enrolar os seus próprios
cigarros, tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de rapé, kretek; snus;
sucedâneos de tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e
cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos
(Classe 34).
OBS: Reivindicação da cor vermelho

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco,
incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os
fumadores enrolarem enrolar os seus próprios cigarros,
tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de
rapé, kretek; snus; sucedâneos de tabaco (não para uso
medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas
para cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco,
cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso
para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos (Classe 34).

00002345/2014/ME/MP
34
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Suíça
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000,
SUÍÇA
Comercial e Industrial
03/01/2014
abaixo listados

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem enrolar os seus próprios cigarros,
tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de rapé, kretek; snus; sucedâneos de tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas
para cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos (Classe 34).

136
boletim finalissimo.indd 136

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:11:33

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Actividade
Data do pedido

00002346/2014/ME/MP
34
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Suíça
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUÍÇA
Comercial e Industrial
03/01/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

00002347/2014/ME/MP
35, 36, 38, 41, 42
OCEAN PRESS, LDA.
Suíça
Cidade de Santa Maria - Ilha do Sal
Comercial e Industrial
08/01/2014
abaixo listados

abaixo listados

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem enrolar os seus próprios
cigarros, tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de rapé, kretek; snus;
sucedâneos de tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo
mortalhas para cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e
cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos
(Classe 34).

Publicidade; gestão de negócios; comerciais; administração comercial; trabalho
de escritórios); Classe 35). Seguros; negócios financeiros; negócios monetários;
negócios imobiliários); (Classe 36). Telecomunicações, nomeadamente serviços
informativos, notícias, reportagens, publicidade, de natureza cultural, social,
desportiva, económica, turística, política, tudo a respeito do país e do mundo, além
dos espaços dedicado a opiniões, reportagens e entrevistas); (Classe 38). Educação;
formação; divertimento; actividade desportiva, social e cultural) (Classe 42).
Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas concepções
a elas referentes; serviços de análise e pesquisa industriais; concepções e
desenvolvimento de computadores e de programas de computadores) (Classe 42).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

AKIZON

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002348/2013/ME/MS
39, 41, 43
Rui Antonio Luís Lopes Umbelino
Portugal
R. Roberto Duarte Silva, Nº 1, 2º Esq. 1600 199 Lisboa
Comercial e Industrial
28/11/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002349/2013/ME/MP
5
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
Japonesa
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka-Shi,
Osaka, Japan
Comercial e Industrial
26/12/2013

Produtos/Serviços
abaixo listados

Produtos/Serviços

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens
(Classe 39). Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e
culturais (Classe 41). Serviços de restauração (alimentação); alojamento
temporário (Classe 43).

Herbicidas; insecticidas; nematicídas; fungicidas;
preparações para destruir vermes e ervas daninhas;
pesticidas (Classe 5).

WYBO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002350/2013/ME/MP
5
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.
Japonesa
3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka-Shi
Osaka, Japan
Comercial e Industrial
26/12/2013

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Produtos/Serviços

Herbicidas; insecticidas; nematicídas; fungicidas;
preparações para destruir vermes e ervas daninhas;
pesticidas (Classe 5).
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00002351/2014/ME/MP
33
WYBOROWA, SPOLKA AKCYJNA
Polónia
komandoria 5 61-023, Poznan, Poland
Comercial e Industrial
08/01/2014
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas). (Classe 33).
Reivindicação de prioridade: reivindica-se a prioridade
da marca nº 0119
52 da União Europeia
pedida em 12 de Julho de 2013.
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002352/2014/ME/MP&S
25,35
NEW LOOK LIMITED
United Kingdom
New Look House, Mercery Road, Weymouth,
Dorset DT3 5HJ, United Kingdom
Comercial e Industrial
15/01/2014
abaixo listados

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Roupa; calçado; chapelaria; casacos; blusões [vestuário]; impermeáveis; fatos; vestidos; camisolas de malha; roupa de malha [vestuário]; blusas; camisas; t-shirts; casacos
de malha; calças; saias; calças de ganga; calções; roupa interior; calças; soutiens; malhas; gravatas; meias; peúgas; coletes; pijamas; roupões de banho; chapéus; bonés;
bandoletes [vestuário]; boinas; cachecóis; luvas [vestuário]; (Classe 25). Gestão de loja de varejo, com agrupamento, para benefício de terceiros, de uma variedade
de produtos tais como mitenes; cintos [vestuário]; sapatos; botas. cosméticos, artigos de higiene pessoal, verniz para as unhas, acetona [cosméticos], óculos, óculos
de sol, caixas para óculos, caixas para óculos de sol, caixas, recipientes e suporte para lentes de contacto, caixas para telemóveis, joalharia, anéis [joalharia], brincos,
braceletes [joalharia], pulseiras, amuletos [joalharia], broches [joalharia], colares [joalharia], relógios de pulso, relógios, porta-chaves [bugigangas ou berloques],
guarda jóias [estojos], caixas de metais preciosos, artigos de papelaria, agendas pessoais, cadernos, agendas, calendários, autocolantes [papelaria], emblemas de
papel, bolsas, pochetes, sacos de viagem, sacos (vestuário) para viagens, mala de viagem, mochilas, sacos de praia, sacos de compras, desporto (sacos para -),
mala de cosméticos não equipados, bolsas de higiene pessoal, sacos para cosméticos, estojos para computadores portáteis, bolsas, carteiras, estojos para chaves
[marroquinaria], guarda-chuvas, vestuário, calçado, chapelaria, casacos, jaquetas [vestuário], impermeáveis, ternos, vestidos, camisola de malhas, malhas [vestuário],
blusas, camisas, t-shirts, casacos, calças, saias, jeans, calções, roupa interior, calças, sutiãs, meias, collants, meias, peúgas, coletes, pijamas, roupões, chapéus,
bonés [chapelaria], bandoletes [vestuário], boinas, cachecóis, luvas [vestuário], luvas, cintos [vestuário], sapatos, botas, faixas de cabelo, grampos de cabelo, ganchos
de cabelo, frisadores (não eléctrico), fitas decorativas, fitas para cabelo, perucas, apliques para cabelos, que permite aos clientes ver e comprar facilmente essas
mercadorias em lojas de varejo, a partir de catálogo, por correspondência, a partir de um catálogo por meio de telecomunicações ou a partir de um site na Internet,
organização, funcionamento e fiscalização de fidelizações, bónus e programas de incentivo, publicidade (Classe 35)

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002353/2014/MN/MP
31
A FAEX Lda
Cabo-Verdiana
Palmarejo, Praia

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial
10/01/2014

Actividade
Data do pedido

Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais
não incluídos noutras Classe; animais vivos; frutos e
legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais;
alimentos para animais, malte (Classe 31).

Produtos/Serviços

00002354/2014/MN/MP
22
Associação Cabo-Verdiana de Deficientes
Cabo-Verdiana
Palmarejo, Praia
Comercial
15/01/2014
Produção de velas e produtos de decoração (Classe 22).

UM DIA NA
BU FUTURO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002355/2013/MN/MS
41
INDIGO Sociedade Unipessoal Lda
Cabo-Verdiana
Rampa da Terra Branca, Chã d`Areia, Praia
Comercial
09/12/2013
Educação;
formação,
divertimento;
desportivas e culturais (Classe 41).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002356/2013/ME/MP&S
16, 39, 41, 43
ALPITOUR S.P.A
Italiana
Via Ernesto Lugaro, 15, Torino, Itália
Industrial e Comercial
24/12/2013

actividades
Produtos/Serviços

abaixo listados

Impressos, em particular autocolantes, folhetos, rótulos (não de tecido),
bilhetes, placas, cartazes, cartões, prospectos publicitários (Classe 16).
Organização de viagens e actividades turísticas (Classe 39). Diversão,
actividades culturais, organização e realização de eventos desportivos e
culturais; publicações electrónicas on-line não descarregáveis (Classe 41).
Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário (Classe 43).
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DIOPLASTE

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002358/2014/ME/MP
30
MENDES GONÇALVES, S.A.
Portuguesa
Zona Industrial, Lote 6, Apartado 12, 2154-909
Golegã, portugal
Comercial e Industrial
29/01/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Molho de tempero (condimentos); molhos
(condimentos); temperos; condimentos, chutneys
(condimentos) (Classe 30).

Produtos/Serviços

00002359/2014/ME/MP
2
BARBOT - Industria de Tintas, S.A.
Portuguesa
Rua da palmeira, 204 a 240-4430-163
Vila de nova Gaia, Portugal
Comercial e Industrial
16/01/2014
Tintas, vernizes, lacas, diluentes, preservativos contra
a ferrugem e contra a deterioração da madeira (Classe
2).

Delta Q
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Delta

00002360/2014/ME/MP
11, 30
NOVADELTA- Comercio e Industria de Cafés, SA,
Portuguesa
Av. Infante D. Henrique, Nº 151-A,1950-406
Lisboa Portugal
Comercial e Industrial
31/01/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Aparelhos para fazer bebidas nomeadamente café e chá; Máquinas de café;
cafeteiras e Cafeteiras de percolação eléctricas; aparelhos de aquecimento e
de cozedura, aparelhos para aquecer leite e para fazer espumas de leite, peça
para todos os produtos atrás citados; (Classe 11). Café, extractos de café,
preparações à base de café e bebidas de café, café artificial e extractos de café
artificial, preparações e bebidas feitas de café artificial, chicória (sucedâneos do
café), chá, extractos de chá e preparações e bebidas feitas à base de chã, cacau
e preparações e bebidas á base de cacau, chocolate e preparação e bebidas à
base de chocolate, todos os referidos produtos apresentados e/ ou distribuídos
em capsulas, pastilhas e/ou outro tipo de embalagens especialmente saquetas,
produtos de chocolate, pralinês, açúcar (em forma de pó, granulado e em cubos);
adoçantes naturais, doces de confeitaria, pastilhas elásticas para fins não
medicinais e caramelos, açúcar de confeitaria (Classe 30).

00002361/2014/ME/MP
11, 30
NOVADELTA- Comercio e Industria de Cafés, SA,
Portuguesa
Av. Infante D. Henrique, Nº 151-A,1950-406
Lisboa Portugal
Comercial e Industrial
31/01/2014
abaixo listados

Café, extractos de café, preparações à base de café e bebidas de café, café artificial
e extractos artificial, preparações e bebidas feitas de café artificial, chicória
(sucedâneos do café), chá, extractos de chá e preparações e bebidas feitas à base
de chã, cacau e preparações e bebidas á base de cacau, chocolate e preparação
e bebidas à base de chocolate, todos os referidos produtos apresentados e/ ou
distribuídos em capsulas, pastilhas e/ou outro tipo de embalagens especialmente
saquetas, produtos de chocolate, pralinês, açúcar (em forma de pó, granulado e em
cubos); adoçantes naturais, doces de confeitaria, pastilhas elásticas para fins não
medicinais e caramelos, açúcar de confeitaria (Classe 30).

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

COMPAL DA HORTA

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002362/2014/ME/MP
29
SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A.
Portuguesa
Estrada da Portela, nº9 Portela de Carnaxide,
2790-124 Carnaxide, Portugal
Comercial e Industrial
21/01/2014
abaixo listados

Polpas de frutos (polme de Fruta), preparados e purés de vegetais, sumos
vegetais para cozinhas, sumo de tomate para a cozinha, puré de tomate,
concentrado de tomate, bebidas lácteas onde o leite predomina, frutos e
legumes em conservas. Congelados, secos e cozidos, geleias, doces, compotas,
ovos, leite e lacticínios, iogurtes, óleos e gorduras comestíveis (Classe 29).
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UBIMET

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002363/2014/ME/MS
42
UBIMET GmbH
Áustria
Donau-City-Strasse 11, ARES Tower, 1220
Viena, Áustria
Comercial e Industrial
21/01/2014
abaixo listados

Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados com os mesmos; serviços de análise e pesquisa industrial; design e desenvolvimento de hardware e
software de computadores; actualização de software de computadores; consultadoria na área de economia de energia; serviços de consultadoria em tecnologia de informação
[TI]; consultadoria na concepção e desenvolvimento de hardware de computadores; consultadoria de design de sítios web; fornecimento de motores de busca para internet;
prestação de informações científicas, assessoria e consultadoria em relação à compensação de carbono; consultadoria de software de computadores; análise de sistema de
computadores; design de software de computadores; design de sistema de computadores; serviços de química; física [pesquisa]; digitalização de documentos [digitalização];
análise química; auditorias energéticas; programação de computadores; estudos geológicos; peritagens; criação de programas para processamento de dados na área de
gestão de desastres naturais, meteorologia, oceanografia, hidrologia, climatologia e meio ambiente; design e desenvolvimento de hardware e software de computadores na
área de gestão de desastres naturais, meteorologia, hidrologia, oceanografia, pesquisa de clima e meio ambiente; design e desenvolvimento de software de computadores
para publicidade, bem como de software de computadores para o tempo, clima, oceanografia, hidrologia e meteorologia; monitorização de sistemas de computador por
acesso remoto; pesquisa química; pesquisa técnica; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; pesquisa geológica; prospecção geológica; criação e
manutenção de sítios web para terceiros; design gráfico; semeadura de nuvens (cloud seeding); instalação de software de computadores; conversão de dados de programas
de computadores e dados [conversão não física]; conversão de dados ou documentos de suporte físico para electrónico; duplicação de programas de computador; topografia;
aluguer de servidores; software como um serviço [SaaS]; planeamento urbano; estudos de projectos técnicos; investigação no domínio da protecção do ambiente; exploração
subaquática; aluguer de software de computadores; aluguer de computadores; aluguer de servidores web; manutenção de software de computadores; análise de água;
informações meteorológicas; investigação científica; serviços científicos de laboratório; serviços de notícias e serviços de previsões meteorológicas e serviços informáticos,
nomeadamente fornecimento de uma base de dados de computador on-line para dados meteorológicos na área de gestão de desastres naturais, meteorologia, climatologia,
hidrologia, oceanografia e ciências da vida; informação sobre o tempo e previsões; informação científica, especialmente na área do tempo, água, clima e meio ambiente;
realização de estudos de viabilidade de projectos técnicos relacionados com o tempo, água e condições climáticas; engenharia; avaliações, análises e pesquisa através
de engenheiros em áreas científicas e tecnológicas, nomeadamente consultadoria no domínio de gestão de desastres naturais, meteorologia, hidrologia, oceanografia,
climatologia e meio ambiente; pesquisa científica e modelagem nas áreas de gestão de desastres naturais, tempo, água, clima e meio ambiente e seu impacto na actividade
empresarial; consultadoria científica e técnica no âmbito da gestão dos desastres naturais, tempo, água, clima e meio ambiente (Classe 42).

GROUPM

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002364/2014/ME/MS
35
WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL,
Luxemburgo
124, Boulevard de La Pétrusse, Luxembourg
L– 2330, Luxembourg
Comercial e Industrial
11/02/2014
abaixo listados

comunicação; planeamento, compra e negociação de publicidade e espaço e tempo nos meios de comunicação; serviços de publicidade, promoção e marketing; negócios e
serviços de gestão empresarial; consultoria e serviços de consulta na área da publicidade e negócios e fornecimento de propaganda para terceiros online através de uma
rede mundial de computadores; serviços de publicidade; produção de material publicitário e anúncios publicitários; serviços de relações públicas; pesquisa de mercado
e análise de mercado; serviços de pesquisa e informação relacionados com negócios, publicidade e marketing; análise estatística e compilação; serviços de sondagens
públicas; administração de negócio; prestação de informações relacionadas com os acima referidos serviços; fornecimento dos acima mencionados dos serviços on-line a
partir de uma base de dados informática ou uma rede informática mundial; compilação de anúncios para utilização como páginas de internet numa rede informática mundial;
e fornecimento de serviços de meios de comunicação no campo da publicidade personalizada e marketing, nomeadamente, planeamento e compra de tempo e espaço de
meios de comunicação; publicidade online e digital; colocação de publicidade nos meios de comunicação; organização de campanhas promocionais e relacionadas com
serviços de consultoria; armazenamento de dados informatizados; processamento de base de dados; análise e estudo das informações colectadas de opiniões do consumidor
e comportamentos através de pesquisa de mercado e estudos de publicidade (Classe 35).

MAXUS

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002365/2014/ME/MS
35
WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL,
Luxemburgo
124, Boulevard de La Pétrusse, Luxembourg L – 2330,
Luxembourg
Comercial e Industrial
11/02/2014
adiante listados

Serviços de compra de meios de comunicação; consulta de meios de
comunicação; planeamento, compra de meios de comunicação; planeamento,
compra e negociação de publicidade e espaço e tempo nos meios de comunicação;
serviços de publicidade, promoção e marketing; negócios e serviços de gestão
empresarial; consultoria e serviços de consulta na área da publicidade e negócios
e fornecimento de propaganda para terceiros online através de uma rede mundial
de computadores; serviços de publicidade; produção de material publicitário
e anúncios publicitários; serviços de relações públicas; pesquisa de mercado e
análise de mercado; serviços de pesquisa e informação relacionados com negócios,
publicidade e marketing; análise estatística e compilação; serviços de sondagens
públicas; administração de negócio; prestação de informações relacionadas com
os acima referidos serviços; fornecimento dos acima mencionados dos serviços
on-line a partir de uma base de dados informática ou uma rede informática
mundial; compilação de anúncios para utilização como páginas de internet numa
rede informática mundial; e fornecimento de serviços de meios de comunicação no
campo da publicidade personalizada e marketing, nomeadamente, planeamento e
compra de tempo e espaço de meios de comunicação; publicidade online e digital;
colocação de publicidade nos meios de comunicação; organização de campanhas
promocionais e relacionadas com serviços de consultoria; armazenamento de
dados informatizados; processamento de base de dados; análise e estudo das
informações colectadas de opiniões do consumidor e comportamentos através
de pesquisa de mercado e estudos de publicidade (Classe 35).
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MEC

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002366/2014/ME/MS
35
WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL,
Luxemburgo
124, Boulevard de La Pétrusse, Luxembourg
L – 2330, Luxembourg
Comercial e Industrial
11/02/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

abaixo listados

Serviços de publicidade, promoção e comercialização; serviços de publicidade;
serviços de relações públicas; pesquisa de mercado e análise de mercado;
análise estatística e compilação; serviços de compra de meios de comunicação;
planeamento, compra e negociação de publicidade e espaço publicitário e tempo nos
meios de comunicação; administração de negócio e serviços de gestão; serviços de
consultoria, pesquisa, informação e consulta em matéria de publicidade, negócios
e marketing; fornecimento dos serviços on-line acima mencionados a partir de um
banco de dados de computador ou uma rede informática mundial (Classe 35).

00002367/2014/MN/MP&S
29, 30, 31, 32, 33, 35
Atlantic Discount- Central de Compras S.A
Cabo-verdiana
Praia Freguesia de Nossa Senhora da Graça,
Achada Santo António - Praia
Comercial e Industrial
30/01/2014
abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva,
secos e cozidos. Geleias, doces, compotas, ovos, leites e lacticínios, óleos e
gorduras comestíveis, congelados diversos de carnes, peixe, legumes e afins
(Classe 29). Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café, arroz, tapioca e sagu,
farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados
comestíveis, açúcar, mel e xarope de melaço, levedura e fermento em pó, sal,
mostrada, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelos para refrescar,
bolachas, biscoitos, chocolates (Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas,
florestais não incluídos noutras Classe, animais vivos, frutos e legumes frescos,
sementes, plantas e flores naturais, alimentos para animais, malte (Classe 31).
Cerveja, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de
frutas e sumos de frutas, xaropes e outras preparações para bebidas (Classe
32). Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) (Classe 33). Publicidade,
gestão de negócios comerciais, administração Comercial; trabalhos de escritórios,
exportações, importações e representações, serviços de divulgação publicitaria
por todos os meios de difusão e distribuição de prospectos (Classe 35).

RINNO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

ADIS

00002368/2014/MN/MP&S
29, 30, 31, 32, 33, 35
Atlantic Discount- Central de Compras S.A
Cabo-verdiana
Freguesia de Nossa Senhora da Graça,
Achada Santo António - Cidade da Praia
Comercial e Industrial
30/01/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva,
secos e cozidos. Geleias, doces, compotas, ovos, leites e lacticínios, óleos e
gorduras comestíveis, congelados diversos de carnes, peixe, legumes e afins
(Classe 29). Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café, arroz, tapioca e sagu,
farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados
comestíveis, açúcar, mel e xarope de melaço, levedura e fermento em pó, sal,
mostrada, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelos para refrescar,
bolachas, biscoitos, chocolates (Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas,
florestais não incluídos noutras Classe, animais vivos, frutos e legumes frescos,
sementes, plantas e flores naturais, alimentos para animais, malte (Classe 31).
Cerveja, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de
frutas e sumos de frutas, xaropes e outras preparações para bebidas (Classe
32). Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) (Classe 33). Publicidade,
gestão de negócios comerciais, administração Comercial; trabalhos de escritórios,
exportações, importações e representações, serviços de divulgação publicitaria por
todos os meios de difusão e distribuição de prospectos (Classe 35).

00002369/2014/MN/MP&S
01, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Atlantic Discount- Central de Compras S.A
Cabo-verdiana
Praia Freguesia de Nossa Senhora da Graça, Achada
Santo António
Comercial e Industrial
30/01/2014
abaixo listados

Produtos químicos para industria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura,
resinas artificiais, matérias plásticas em brutos, adubos orgânicos, composição
extintores, preparações para têmpera e soldadura de metais, conservantes
químicos de alimentos, substâncias tanantes, adesivos para indústria (Classe 01).
Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, secos
e cozidos. Geleias, doces, compotas, ovos, leites e lacticínios, óleos e gorduras
comestíveis, congelados diversos de carnes, peixe, legumes e afins (Classe 29).
Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café, arroz, tapioca e sagu, farinhas e
preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis,
açúcar, mel e xarope de melaço, levedura e fermento em pó, sal, mostrada, vinagre,
molhos (condimentos), especiarias, gelos para refrescar, bolachas, biscoitos,
chocolates (Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, florestais não
incluídos noutras Classe, animais vivos, frutos e legumes frescos, sementes,
plantas e flores naturais, alimentos para animais, malte (Classe 31). Cerveja,
águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e
sumos de frutas, xaropes e outras preparações para bebidas (Classe 32). Bebidas
alcoólicas (com exceção das cervejas) (Classe 33). Publicidade, gestão de negócios
comerciais, administração Comercial; trabalhos de escritórios, exportações,
importações e representações, serviços de divulgação publicitaria por todos os
meios de difusão e distribuição de prospectos (Classe 35).
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Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002370/2014/MN/MP&S
1, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Atlantic Discount- Central de Compras S.A
Cabo-verdiana

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Praia Freguesia de Nossa Senhora da Graça,
Achada Santo António
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
30/01/2014

Produtos/Serviços

abaixo listadas

Produtos químicos para industria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura,
resinas artificiais, plásticas em brutos, adubos orgânicos, composição extintores,
preparações para têmpera e soldadura de metais, conservantes químicos de
alimentos, substâncias tanantes, adesivos para indústria (Classe 01). Carne, peixe,
aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, secos e cozidos.
Geleias, doces, compotas, ovos, leites e lacticínios, óleos e gorduras comestíveis,
congelados diversos de carnes, peixe, legumes e afins (Classe 29). Café, chá,
cacau, açúcar e sucedâneos do café, arroz, tapioca e sagu, farinhas e preparações
feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis, açúcar, mel
e xarope de melaço, levedura e fermento em pó, sal, mostrada, vinagre, molhos
(condimentos), especiarias, gelos para refrescar, bolachas, biscoitos, chocolates
(Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, florestais não incluídos noutras
Classe, animais vivos, frutos e legumes frescos, sementes, plantas e flores naturais,
alimentos para animais, malte (Classe 31). Cerveja, águas minerais e gasosas
e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sumos de frutas, xaropes e
outras preparações para bebidas (Classe 32). Bebidas alcoólicas (com exceção das
cervejas) (Classe 33). Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração
Comercial; trabalhos de escritórios, exportações, importações e representações,
serviços de divulgação publicitaria por todos os meios de difusão e distribuição de
prospectos (Classe 35).

Produtos/Serviços

Vinhos; bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas)
(Classe 33).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002372/2014/ME/MP
3
GENEVA LABORATORIES LIMITED
Ilhas Virgens Britânicas
Palm Grove House, box 438 Road Town Tortola
British Virgin Islands
Comercial e Industrial
11/02/2014
abaixo listados

Preparações para branquear e outras substancias para a lavagem; preparações
para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos; desodorizantes para uso pessoal;
produtos para perfumar o ar; óleos para a pele, cremes, géis e loções, champôs
(Classe 3).

INEDIT

Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
11/02/2014

LIPIDOL

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002371/2014/ME/MP
33
Sogrape Vinhos, S.A.
Portuguesa
Lugar de Aldeia Nova, Avintes, 4430-771
VILA NOVA DE GAIA

00002373/2014/ME/MP
32
SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
Espanhola
Roselló 515, 08025 Barcelona, ESPANHA
Comercial e Industrial
11/02/2014
abaixo listados

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de
fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

MEDIACOM

00002374/2014/ME/MS
35
WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL
Luxemburguesa
124, Boulevard de La Pétrusse, Luxembourg L – 2330,
Luxembourg Actividade: Comercial e Industrial
17/02/2014
abaixo listados

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Serviços de compra de meios de comunicação; consulta de meios de comunicação;
planeamento, compra e negociação de publicidade e espaço e tempo nos meios de
comunicação; serviços de publicidade, promoção e marketing; negócios e serviços
de gestão empresarial; consultoria e serviços de consulta na área da publicidade e
negócios e fornecimento de propaganda para terceiros online através de uma rede
mundial de computadores; serviços de publicidade; produção de material publicitário
e anúncios publicitários; serviços de relações públicas; pesquisa de mercado e
análise de mercado; serviços de pesquisa e informação relacionados com negócios,
publicidade e marketing; análise estatística e compilação; serviços de sondagens
públicas; administração de negócios; prestação de informações relacionadas com
os acima referidos serviços; fornecimento dos acima mencionados dos serviços online a partir de uma base de dados informática ou uma rede informática mundial;
compilação de anúncios para utilização como páginas de internet numa rede
informática mundial; e fornecimento de serviços de meios de comunicação no
campo da publicidade personalizada e marketing, nomeadamente, planeamento e
compra de tempo e espaço de meios de comunicação; publicidade online e digital;
colocação de publicidade nos meios de comunicação; organização de campanhas
promocionais e relacionadas com serviços de consultoria; armazenamento de
dados informatizados; processamento de base de dados; análise e estudo das
informações colectadas de opiniões do consumidor e comportamentos através de
pesquisa de mercado e estudos de publicidade (Classe 35).

Actividade
Data do pedido

00002376/2014/ME/MS
35
WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL
Luxemburguesa
124, Boulevard de La Pétrusse, Luxembourg L – 2330,
Luxembourg

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

abaixo listados

ESTRELLA DAMM

Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
17/02/2014

Luxembourg Actividade: Comercial e Industrial
17/02/2014

Serviços de compra de meios de comunicação; consulta de meios de comunicação;
planeamento, compra e nego-iação de publicidade e espaço e tempo nos meios de
comunicação; serviços de publicidade, promoção e marketing; negócios e serviços
de gestão empresarial; consultoria e serviços de consulta na área da publicidade e
negócios e fornecimento de propaganda para terceiros online através de uma rede
mundial de computadores; serviços de publicidade; produção de material publicitário
e anúncios publicitários; serviços de relações públicas; pesquisa de mercado e
análise de mercado; serviços de pesquisa e informação relacionados com negócios,
publicidade e marketing; análise estatística e compilação; serviços de sondagens
públicas; administração de negócio; prestação de informações relacionadas com
os acima referidos serviços; fornecimento dos acima mencionados dos serviços online a partir de uma base de dados informática ou uma rede informática mundial;
compilação de anúncios para utilização como páginas de internet numa rede
informática mundial; e fornecimento de serviços de meios de comunicação no campo
da publicidade personalizada e marketing, nomeadamente, planeamento e compra de
tempo e espaço de meios de comunicação; publicidade online e digital; colocação de
publicidade nos meios de comunicação; organização de campanhas promocionais e
relacionadas com serviços de consultoria; armazenamento de dados informatizados;
processamento de base de dados; análise e estudo das informações colectadas
de opiniões do consumidor e comportamentos através de pesquisa de mercado e
estudos de publicidade (Classe 35).

J. WALTER THOMPSON

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002375/2014/ME/MS
35
WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL
Luxemburguesa
124, Boulevard de La Pétrusse, Luxembourg L – 2330,

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

JWT

abaixo listados

00002377/2014/ME/MP
32
SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
Espanhola
Roselló 515, 08025 Barcelona, ESPANHA
Comercial e Industrial
11/02/2014
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 32).

Serviços de compra de meios de comunicação; consulta de meios de comunicação;
planeamento, compra e negociação de publicidade e espaço e tempo nos meios de
comunicação; serviços de publicidade, promoção e marketing; negócios e serviços de
gestão empresarial; consultoria e serviços de consulta na área da publicidade e negócios
e fornecimento de propaganda para terceiros online através de uma rede mundial de
computadores; serviços de publicidade; produção de material publicitário e anúncios
publicitários; serviços de relações públicas; pesquisa de mercado e análise de mercado;
serviços de pesquisa e informação relacionados com negócios, publicidade e marketing;
análise estatística e compilação; serviços de sondagens públicas; administração de
negócio; prestação de informações relacionadas com os acima referidos serviços;
fornecimento dos acima mencionados dos serviços on-line a partir de uma base de
dados informática ou uma rede informática mundial; compilação de anúncios para
utilização como páginas de internet numa rede informática mundial; e fornecimento de
serviços de meios de comunicação no campo da publicidade personalizada e marketing,
nomeadamente, planeamento e compra de tempo e espaço de meios de comunicação;
publicidade online e digital; colocação de publicidade nos meios de comunicação;
organização de campanhas promocionais e relacionadas com serviços de consultoria;
armazenamento de dados informatizados; processamento de base de dados; análise
e estudo das informações colectadas de opiniões do consumidor e comportamentos
através de pesquisa de mercado e estudos de publicidade (Classe 35).
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MALTA +

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002378/2014/ME/MP
32
UNICER-BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.
Portugal
Leça do Balio, 4465-764 Leça do Balio
Comercial e Industrial
06/02/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Bebidas não alcoólicas (Classe 32).

Produtos/Serviços

00002379/2014/ME/MP
34
IMPERIAL TOBACCO LIMITED
REINO UNIDO
121 Winterstoke Road, Bristol BS3 2ll, Inglaterra
Comercial e Industrial
21/01/2014
abaixo listados

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; produtos de tabaco; sucedâneos de
tabaco, sem ser para fins medicinais ou curativos; cigarros; cigarrilhas; charutos,
máquinas portáteis para fazer cigarros, tubos de papel de cigarro; filtros para
cigarros; papéis para cigarros; fósforos e artigos para fumadores (Classe 34).

GV
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002380/2014/ME/MP
34
IMPERIAL TOBACCO LIMITED
REINO UNIDO
121 Winterstoke Road, Bristol BS3 2ll, Inglaterra
Comercial e Industrial
21/01/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Tabaco, manufacturado ou não manufacturado; produtos de tabaco; sucedâneos de
tabaco, sem ser para fins medicinais ou curativos; cigarros; cigarrilhas; charutos,
máquinas portáteis para fazer cigarros, tubos de papel de cigarro; filtros para
cigarros; papéis para cigarros; fósforos e artigos para fumadores (Classe 34).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002382/2014/ME/MP
34
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC.
Americana
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, Delaware
19808, United State of America

Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

Comercial e Industrial
19/02/2014
Cigarros, Tabaco, produtos de tabaco, isqueiros,
fosforo, artigos para fumadores (Classe 34).

Reivindicação de Prioridade. Britanica nº 00003019814, pedida em 28 de
Agosto de 2013

00002438/2014/MN/MS
39,41
TUK TUK CABO VERDE – Sociedade Unipessoal, Lda.
Cabo - Verdiana
Cidade da Praia, Cabo Verde
Industrial e Comercial
15/04/2014
Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias;
organização de viagens (Classe 39). Educação; formação;
divertimento; atividades desportivas e culturais (Classe
41).

00002383/2014/ME/MP
1 e 12
SONY CORPORATION
Japonesa
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japão
Comercial e Industrial
24/02/2014
abaixo listados

Químicos usados na indústria, Ciência e fotografia, tal como na agricultura,
horticultura e silvicultura, resinas artificiais não transformadas, plásticos não
Transformados, adubos, composições para extinção de fogo, preparações
de têmpera e soldadura, substâncias químicas para preservação de géneros
alimentícios, produtos tanantes adesivos usados na indústria (Classe 1). Veículos,
aparelhos para locomoção por terra, ar e água (Classe 12).

Reivindicação de Cores: Azul Marinho, Prateado e Branco.

144
boletim finalissimo.indd 144

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:11:43

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nacionalidade
Residência

KAYMU

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002384/2014/ME/MP&S
35, 36 e 38
AIH SUBHOLDING NR. 8 UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)
& CO.
Alemã
KG, Johannisstr. 20, 10117, Berlin, Germany,
Comercial e Industrial
27/02/2014
abaixo listados

Publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório; reunião, para outros, de uma variedade de produtos (excepto o seu transporte) e comércio grossista e retalhista, incluindo on-line, em relação aos seguintes produtos: produtos químicos, tintas produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos domésticos,
carburantes e combustíveis, produtos para o sector da saúde, máquinas, ferramentas e produtos metálicos, artigos de construção, artigos de bricolage e artigos de jardim, material de passatempo e materiais de artesanato, produtos eléctricos e produtos electrónicos, transmissores de gravação de som e suportes de dados, instalações
sanitárias, veículos e acessórios de veículos, fogos de artifício, relógios e relógios de pulso e jóias, instrumentos musicais, impressos, papelaria, artigos de escritório,
bolsas e selaria, mobiliário e decorações, tendas, lonas, toldos, roupas, calçados e produtos têxteis, brinquedos e artigos de desporto, alimentos e bebidas, produtos agrícolas, hortícolas e florestais, produtos de tabaco e outros alimentos de luxo e álcool; mediação e conclusão das transacções comerciais para terceiros; reunião, para fins
de apresentação e vendas, de uma variedade de mercadorias; sondagem com votação de estudos de mercado; fornecimento de pareceres de avaliação e desempenho de
classificações em relação a vendedores de “bens e serviços”, valor e preço de vendedores “produtos/compradores” e entrega ”, “desempenho/vendedores”, e experiência
global em conexão com os mesmos, nomeadamente consultoria do consumidor no que diz respeito aos fornecedores e seu preço/desempenho; publicidade, serviços de
fidelização de clientes e serviços de clube de clientes para fins comerciais, promocionais e de publicidade; comércio on-line, ou seja, funcionamento dos mercados on-line
para compradores e vendedores de bens e serviços; serviços de comércio on-line em que os vendedores publicam produtos ou serviços a serem oferecidos para venda,
compra ou licitação através da internet a fim de facilitar a venda de bens e serviços a terceiros através de uma rede de informática; fornecimento de um banco de dados
pesquisável on-line de avaliação para compradores e vendedores; publicidade. Classe 36: Seguros, negócios financeiros e serviços de financiamento; serviços de cartão de
crédito; emissão de cartões de débito; prestação de informações financeiras e de seguros por meio de um banco de dados ou através de uma rede informática mundial;
emissão de cartões de crédito; emissão de fichas de valor, cheques-prenda, cheques de valor, selos de desconto e cupões; prestação de serviços de protecção de compras
na área de comércio on-line de bens e serviços por intermédio de terceiros através de uma rede informática mundial; negócios imobiliários; avaliação imobiliária; aquisição
de imóveis; gestão imobiliária; fornecimento das informações tendo em conta a localização, compra e arrendamento de imóveis; análise financeira; peritagens; compilação
de relatórios imobiliários; compilação de dados para bases de dados on-line com listas de informação organizadas por categoria, nomeadamente, listas e listas relacionadas ao sector imobiliário (Classe 35). Telecomunicações, incluindo transmissão electrónica de dados e informações; serviços de paginação; transmissão de mensagens
entre utilizadores de computadores referentes passatempos, itens coleccionáveis, negociação e venda de bens e serviços através de uma rede de comunicações global,
fornecendo caixas de correio on-line interactivas; fornecimento de mercados on-line para vendedores e compradores de bens e serviços, nomeadamente, canais de telecomunicações para compras on-line; acesso a uma base de dados com guia de publicidade on-line pesquisável de bens e serviços de outros fornecedores na internet; acesso
a uma base de dados de avaliação on-line pesquisável para os compradores e vendedores na internet; acesso e fornecimento de (transmissão) de , dados, informações,
textos e imagens; transmissão de mensagens e informações para terceiros através de meios audiovisuais e/ou digitais, em especial serviços on-line, correio electrónico,
redes nacionais e internacionais, e meios digitais disponíveis no futuro; acesso a fóruns e grupos de discussão para a transmissão de mensagens entre utilizadores de
redes informáticas mundiais e redes sem fio; acesso a plataformas na internet (Classe 38).
Obs: Reivindica-se a prioridade alemã n.º 3020130060415 pedida em 30 de Agosto de 2013

MINDSHARE

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002385/2014/ME/MS
35
WPP LUXEMBOURG GAMMA SARL
Luxemburguesa
124, Boulevard de La Pétrusse, Luxembourg L – 2330,
Luxembourg
Comercial e Industrial
28/02/2014

BROLI

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Serviços de compra de meios de comunicação; consulta de meios de comunicação;
planeamento, compra e nego-ciação de publicidade e espaço e tempo nos meios de
comunicação; serviços de publicidade, promoção e marketing; negócios e serviços
de gestão empresarial; consultoria e serviços de consulta na área da publicidade e
negócios e fornecimento de propaganda para terceiros online através de uma rede
mundial de computadores; serviços de publicidade; produção de material publicitário
e anúncios publicitários; serviços de relações públicas; pesquisa de mercado e
análise de mercado; serviços de pesquisa e informação relacionados com negócios,
publicidade e marketing; análise estatística e compilação; serviços de sondagens
públicas; administração de negócio; prestação de informações relacionadas com
os acima referidos serviços; fornecimento dos acima mencionados dos serviços
on-line a partir de uma base de dados informática ou uma rede informática
mundial; compilação de anúncios para utilização como páginas de internet numa
rede informática mundial; e fornecimento de serviços de meios de comunicação no
campo da publicidade personalizada e marketing, nomeadamente, planeamento e
compra de tempo e espaço de meios de comunicação; publicidade online e digital;
colocação de publicidade nos meios de comunicação; organização de campanhas
promocionais e relacionadas com serviços de consultoria; armazenamento de dados
informatizados; processamento de base de dados; análise e estudo das informações
colectadas de opiniões do consumidor e comportamentos através de pesquisa de
mercado e estudos de publicidade (Classe 35).

00002386/2014/ME/MP
29 e 30
NGM INTERNATIONAL B.V
Holandesa
Willemsplein 492, 3016 DR
Rotterdam, the Netherlands
Comercial e Industrial
28/02/2014
abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutas e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos, geleias, doces, compotas, ovos, leite e produtos
lácteos, óleos e gorduras comestíveis, frangos, carne enlatada, porco, salsichas,
sardinhas, ervilhas em conservas, margarinas, leite condensado, óleo de palma
para alimentos, extractos de tomate, batatas fritas (Classe 29). Café, Chá, Cacau,
açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinha e preparações de cereais,
pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xarope de melaço, levedura, fermento
em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos) especiarias, gelo, maionese,
esparguete, massa macarrão, massa noodle, milho de doce (Classe 30).

boletim da propriedade intelectual

boletim finalissimo.indd 145

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente

145
17-11-2014 14:11:44

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

BOB’S

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

ARMANTY

00002387/2014/ME/MP
29 e 30
NGM INTERNATIONAL B.V
Holandesa
Willemsplein 492, 3016 DR Rotterdam,
The Netherlands
Comercial e Industrial
28/02/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutas e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos, geleias, doces, compotas, ovos, leite e produtos
lácteos, óleos e gorduras comestíveis, frangos, carne enlatada, porco, salsichas,
sardinhas, ervilhas em conservas, margarinas, leite condensado, óleo de palma
para alimentos, extractos de tomate, batatas fritas (Classe 29). Café, Chá, Cacau,
açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinha e preparações de cereais,
pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xarope de melaço, levedura, fermento
em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos) especiarias, gelo, maionese,
esparguete, massa macarrão, massa noodle, milho de doce (Classe 30).

00002388/2014/ME/MP
29 e 30
NGM INTERNATIONAL B.V
Holandesa
Willemsplein 492, 3016 DR Rotterdam,
The Netherlands
Comercial e Industrial
28/02/2014
abaixo listados

Carne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutas e legumes em conserva,
congelados, secos e cozidos, geleias, doces, compotas, ovos, leite e produtos
lácteos, óleos e gorduras comestíveis, frangos, carne enlatada, porco, salsichas,
sardinhas, ervilhas em conservas, margarinas, leite condensado, óleo de palma
para alimentos, extractos de tomate, batatas fritas (Classe 29). Café, Chá, Cacau,
açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinha e preparações de cereais,
pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xarope de melaço, levedura, fermento
em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos) especiarias, gelo, maionese,
esparguete, massa macarrão, massa noodle, milho de doce (Classe 30).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002389/2014/ME/MP
29, 30 e 32
TODDY – PORTUGAL, LDA.,
Portuguesa
Campo Pequeno, 2 – 12.º A, 1000-078 Lisboa
Comercial e Industrial
07/03/2014
abaixo listados

Carne; peixe; aves e caça; extractos de carne; produtos de charcutaria; produtos lácteos; frutos e legumes em conservas, congelados, secos e cozidos; doces; compotas
de geleias; ovos; leite e ticínios; bebidas lácteas onde predomina o leite, leite com chocolate, leite de soja (substituto do leite); leite de soro; batatas fritas; batidos; caldos;
queijo; manteiga; creme de barrar; croquetes; flocos de batata; puré de batata; sopas; gelatina; margarinas; azeites; óleos e gorduras comestíveis; preparações para fazer
sopas; tofu; pickles (picles); polpa de fruta; frutos cristalizados (Classe 29). Café; cacau; chocolate; sucedâneos do café; bebida à base de chá; bebidas á base de cacau;
bebidas à base de café; bebidas à base de chocolate; bebidas de cacau com leite; bebidas de café com leite; bebidas de chocolate com leite; açúcar; arroz; bicarbonato de
soda para a cozinha; biscoitos amanteigados (petits beurre); biscoitos (bolinhos); bolachas; bolos; bombons (doçaria); canela (condimento); condimentos; produtos de cacau
e chocolate; pastelaria e confeitaria; cravo da índia; creme inglês; tapioca; sagú; ervas aromáticas em conserva (temperos); ervas (condimentos); especiarias; esparguete;
gelados alimentares; sorvetes (gelados); mel; xarope de melaço; farinhas e preparações feitas de cereais; levedura e fermento em pó; sal; vinagres; gomas de mascar
(pastilhas); iced tea (chá gelado); molho de tempero (condimento); mostarda; maionese; mousses de sobremesa (confeitaria); pudins; gelo para refrescar; ketchup (molho);
massas alimentares; mousses de chocolate; pão; pão ralado; pão de especiarias (pão de gengibre); pastéis; pesto (molhos); pizzas; quiches; pó para bolos (pastelaria); pós
para gelados; papas de farinha à base de leite, para alimentação; sushi; sanduiches; vinagres; waffles (gaufres) (Classe 30). Cervejas; águas minerais e gasosas; águas
aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas para desportistas, bebidas refrigerantes á base de chá; bebidas de frutos e bebidas gasosas de sumos de frutos;
sumos de legumes e de plantas e sucos de plantas; xaropes e outras preparações para bebidas (Classe 32).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002390/2014/ME/MP&S
39, 41 e 43
TUI Deutschland GmbH
Alemã
Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hannover, Alemanha
Comercial e Industrial
28/02/2014
abaixo listados

Transporte; embalagem e armazenamento de mercado rias; transporte Educação e formação contínua, consultadoria educativa; ensino, em especial, ensino à distância
e ensino de línguas; entretenimento; produção de filmes, excepto filmes publicitários; produção de filmes vídeo; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de
programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos, apresentação de filmes e vídeos; agências de reserva de bilhetes para peças de teatro; agências de modelos
para artistas (entretenimento); espectáculos de musica; espectáculos de circo; entretenimento público; espectáculos de teatro; organização e realização de concertos;
serviços de agências de bilhetes (entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para depois das aulas, para crianças, com entretenimento
educativo; serviços de entretenimento, em especial serviços de campos de férias; organização e realização de cursos no domínio do desporto e línguas; serviços de clubes
de saúde [saúde e manutenção da forma física], fornecimento de clubes de formação e clubes de manutenção da forma física (fitness clubs), campos de golfe, campos
de ténis, instalações para equitação, creches (educação, entretenimento), salas de cinema, discotecas, museus [apresentações, exposições], salões de jogos, campos
de desporto e instalações desportivas, parques de diversões; aluguer de equipamento de mergulho submarino; organização de competições desportivas; organização e
realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva (incluídos na classe 41) eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos fornecidos online a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados (filmes, música, jogos), aparelhos projectores e respectivos acessórios (incluídos na
classe 41); aluguer de jornais e revistas; escrita de textos, excepto textos publicitários; publicações impressas (também sob a forma de meios electrónicos, incluindo
CD ROM), excepto textos publicitários, em especial, livros, revistas, jornais; publicação de material impresso em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em
especial, revistas e jornais, incluindo na Internet; emissão de textos sem ser textos publicitários, em especial livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização
de exposições com fins culturais e de ensino; serviços de divertimento e educação fornecidos por parques recreativos e parques de diversões; serviços de intérprete
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e de tradutor; fotografia; programas recreativos por rádio, programas recreativos por televisão; consultadoria fornecida por centros de chamadas telefónicas (call
centers) e linhas directas de apoio (hotlines) no domínio de educação, formação inicial e formação complementar e de entretenimento; consultadoria fornecida por
centros de chamadas telefónicas (call centers) e linhas directas de apoio (hotlines) no domínio de serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais;
informações sobre eventos de divertimento fornecidas através de redes on-line e Internet (Classe 41). Alojamento temporário, serviços de restauração; serviços de
agência de alojamento; fornecimento e aluguer de casas de turismo, apartamentos de férias e apartamentos; fornecimento de reserva de quartos e de reserva de hotéis,
fornecimento de serviços de hotel e motel; restauração; serviços de pensões; aluguer de salas de reuniões; serviços de bar; fornecimento de alimentos e bebidas a clientes
em restaurantes; fornecimento de alimentos e bebidas em cibercafés; consultadoria fornecida por centros de chamadas telefónicas (call centers) e linhas directas de apoio
(hotlines) no domínio de alojamento temporário e alimentação, fornecimento e aluguer de casas de turismo, outros serviços de alojamento e reserva de hotel, bem como
alojamento e serviços de restauração param hóspedes (Classe 43).

GOLDEN AMERICAN

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002391/2014/ME/MP
34
AMERICAN- CIGARETTE COMPANY OVERSEAS LTD
Switzerland
Zaehlerweg 4, Zug 6300, Switzerland

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Comercial e Industrial
Data do pedido: 11/03/2014
Produtos: Cigarros, Tabaco, produtos de tabaco,
isqueiros, fosforo, artigos para fumadores (Classe 34).

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002392/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

RINGER COM
LACTATO BASI

URTICUR

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002393/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

00002394/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).
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REVIFORCE

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

00002395/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

abaixo listados

Produtos/Serviços
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00002396/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

MULTIVITAMINAS

LABORATÓRIOS

BASI

BASI

00002397/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

148

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

Marca nº
Classe
Requerente

NEURIUM

00002398/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).
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KEMUDIN

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002399/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

00002400/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

FLUMINOC

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002401/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

FINATUX

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).
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00002402/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente

FURORESE
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ENSER

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

DIMIDON

00002403/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

COMPLEXO B
BASI

00002405/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

150

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

DAGESIL

Marca nº
Classe
Requerente

00002404/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

00002406/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).
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BÁLSAMO

BASIFLUX

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002407/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

Marca nº
Classe
Requerente

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal
Comercial e Industrial
19/03/2014

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
19/03/2014
abaixo listados

JACK DANIEL´S
SILVER SELECT

00002409/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.
Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido

Comercial e Industrial
19/03/2014

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

Portuguesa
Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15
3450-232 Mortágua, Portugal

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

SUPOFEN

Marca nº
Classe
Requerente

00002408/2014/ME/MP
05
LABORATÓRIOS BASI - INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, S.A.

abaixo listados

00002410/2014/ME/MP
33
JACK DANIEL´S PROPERTIES, INC.
Americana
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael,
California 94903
Estados Unidos da América

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente

ANÉLGÉSICO BASI

Industrial e Comercial
24/03/2014
Bebidas alcoólicas, incluindo bebidas destiladas
(Classe 33).

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal
ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e
para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição de animais
nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002411/2014/ME/MP
32
CHINA Resources Snow Breweries Company, Ltd
Chinesa
Room 306 China Resources Building, No. 8 Jianguomen
North Avenue,
Dongcheng District, Beijing, 100005 China
Industrial e Comercial
24/03/2014
Cervejas; ginger ale/cerveja de gengibre; cerveja malte;
mosto de cerveja; lúpulo (extractos de-) para fazer
cerveja; mosto de malte (Classe 32).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

00002412/2014/ME/MP
32
CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES COMPANY LTD
Chinesa
Room 306 China Resources Building, No. 8 Jianguomen
North Avenue, Dongcheng District, Beijing, 100005
China
Industrial e Comercial
24/03/2014

Logotipo nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

CAPVERTDESIGN+ ARTESANATO LDA
Cabo-Verdiana
Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde
Comercial e Industrial
19/03/2014

Produtos/Serviços

Cervejas; ginger ale/cerveja de gengibre; cerveja malte;
mosto de cerveja; lúpulo (extractos de-) para fazer
cerveja; mosto de malte (Classe 32).

00002414/2014/MN/MP
3
CABOPLAST- Sociedade Industrial de Transformação e
Produção de Material Plástico
Cabo-Verdiana
Zona Industrial de Achada Grande Trás- CP nº 564
Praia, Cabo Verde

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Industrial
26/03/2014

Produtos/Serviços
Produtos/Serviços

00002413/2014

Produção de sabão (Classe 3)

00002415/2014/ME/MP
25, 28
PHILIP MORRIS GLOBAL BRANDS INC.
Americana
9711 Fararr Court 23236 Richmond, Virginia, USA
Industrial e Comercial
28/03/2014
Vestuário, Calçado, Chapelaria (Classe 25). Jogos,
Brinquedos; Cartas de Jogar; Artigo de Ginástica e de
Desporto, Decorações para árvores de Natal, Bicicletas
de Brincar (Classe 28).

MANJAR- TEMPERO
PORTUGUÊS
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002416/2014/MN/MP
29
Afrolusa – Importações e Exportações Geral de Produtos
Cabo-Verdiana
Rotunda de Ponta D´Agua
Industrial e Comercial
28/03/2014
Óleos vegetais de soja. Girassol e azeite de oliveira
(Classe 29).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade

00002417/2014/ME/MP
34
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL
Suíça
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça
Industrial e Comercial

Data do pedido

13/03/2014

Produtos/Serviços

abaixo listados

Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, incluindo charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem enrolar os seus
próprios cigarros, tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de rapé,
kretek; snus; sucedâneos de tabaco (não para uso medicinal); artigos para
fumadores, incluindo papel de cigarros, tubos de cigarros, filtros para cigarros,
latas de tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar
cigarros, isqueiros, fósforos; paus de tabaco, produtos de tabaco aquecidos,
dispositivos electrónicos que aquecem cigarros; dispositivos electrónicos para
fumar; cigarros electrónicos; cigarros electrónicos para uso como alternativa aos
cigarros tradicionais; dispositivos electrónicos de inalação de nicotina; dispositivos
de vaporização para tabaco, produtos de tabaco e seus sucedâneos; artigos para
fumadores para cigarros electrónicos; carregadores, extintores e acessórios,
peças e acessórios para uso em relação com cigarros electrónicos ou aparelhos
para aquecimento do tabaco (Classe 34).
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ZY

ZIPPY

Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002418/2014/ME/MS
35
Fashion Division, S.A.
Portuguesa

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 MAIA
Industrial e Comercial
13/03/2014

Residência
Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

Publicidade, serviços de divulgação publicitária por todos os meios de difusão e
distribuição de prospetos, folhetos e impressos, gestão de negócios comerciais,
administração comercial, trabalhos de escritório, serviços de venda a retalho e
por grosso, em lojas e através de redes informáticas mundiais (internet) ou por
catalogo, de artigos de vestuário, calçado, chapelaria, artigos de ginástica e de
desporto, brinquedos , jogos, artigos de perfumaria, móveis, produtos têxteis,
biberões, pinças para biberões, chupetas, correntes para chupetas, anéis de
dentição, aspirador nasal, termómetros para uso médico e tetinas, assentos auto
e cadeiras auto, cadeira de rua, móveis, cadeiras de repouso, camas, colchões,
parques, andadores, cestos de higiene, contendo artigos de higiene e cabides não
metálicos para bebes e crianças (Classe 35).

Actividade
Data do pedido

00002420/2014/ME/MP
3
L´Oreal
Francesa
14, Rue Royale, F- 75008 Paris, FRANÇA
Industrial e Comercial
04/03/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Produtos/Serviços

00002422/2014/ME/MP
3
L´Oreal
Francesa
14, Rue Royale, F- 75008 Paris, FRANÇA
Industrial e Comercial
04/03/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

00002421/2014/ME/MP
3
L´Oreal
Francesa
14, Rue Royale, F- 75008 Paris, FRANÇA
Industrial e Comercial
04/03/2014

BOSS

Residência

Champôs; géis, vaporizadores, mousses e bálsamos para penteados e cuidados
do cabelo; lacas para o cabelo; preparações para pintar e para descolorar o
cabelo; preparações para permanentes ondulantes e permanentes frisantes;
óleos essenciais para uso pessoal (Classe 03).

Produtos/Serviços
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abaixo listados

Champôs; géis, vaporizadores, mousses e bálsamos para penteados e cuidados
do cabelo; lacas para o cabelo; preparações para pintar e para descolorar o
cabelo; preparações para permanentes ondulantes e permanentes frisantes;
óleos essenciais para uso pessoal (Classe 03).

ULTRADOUX

Actividade
Data do pedido

Industrial e Comercial
13/03/2014

FRUCTIS

Champôs; géis, vaporizadores, mousses e bálsamos para penteados e cuidados
do cabelo; lacas para o cabelo; preparações para pintar e para descolorar o
cabelo; preparações para permanentes ondulantes e permanentes frisantes;
óleos essenciais para uso pessoal (Classe 03).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Lugar do Espido, Via Norte, 4470-177 MAIA

Biberões, pinças para biberões, chupetas, correntes para chupeta, anéis de
dentição, aspirador nasal, termómetros para uso médico e tetinas (Classe 10).
Assentos auto e cadeiras auto (Classe 12). Cadeira de rua móveis, cadeiras de
repouso,. camas, colchões, parques, andadores, cestos de higiene contendo artigos
de higiene e cabides não metálicos (Classe 20). Lenços (de pescoço) babetes,
roupões e babetes rígidas, suspensórios, luvas. cachecóis, roupa interior, pijamas,
meias, fitas para a cabeça (vestuário), vestuário e calçado e chapelaria para bebe,
vestuário, calçado e chapelaria (Classe 25).

GARNIER

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

00002419/2014/ME/MS
10, 12, 20, 25
Fashion Division, S.A.
Portuguesa

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

00002423/2014/ME/MP
3
HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT
GMBH & CO. KG
ALEMÃ
DIESELSTRASSE 12, 72555 METZINGEN, ALEMANHA
Industrial e Comercial
21/03/2014
Sabões, perfumaria, óleos essenciais, preparações
para os cuidados do corpo e de beleza, loções para os
cabelos, dentifricos (Classe 03).
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Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002424/2014/ME/MS
41, 45
J.PEREIRA DA CRUZ,S.A.
Portuguesa
R.VITOR CORDON,14 LISBOA

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

Industrial e Comercial
04/03/2014

Actividade
Data do pedido

abaixo listados

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Organização de conferências e seminários, serviços de tradução (Classe 41).
Serviços de consultor e de representação especialmente em matéria de propriedade
intelectual; protecção de direitos de propriedade intelectual, de direitos de autor e
de software; pesquisas jurídicas em matéria de propriedade intelectual, pareceres
no âmbito de propriedade intelectual (Classe 45).

00002426/2014/ME/MP
12
HYUNDAI MOTOR COMPANY
COREIA DO SUL
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, COREIA DO SUL
Industrial e Comercial

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência

04/03/2014

Actividade

Produtos/Serviços

abaixo listados

Data do pedido
Produtos/Serviços

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

THE ONE

abaixo listados

JOVEMTUDO

Data do pedido

Automóveis, veículos de passageiros, carrinhas, camiões leves, camionetas,
autocarros de motor, automóveis de corrida, veículos refrigerados, carros
desportivos, tratores para fins agrícolas, peças e acessórios para automóveis,
amortecedores para automóveis, travões para veículos, engrenagens de mudança
de velocidade para veículos terrestres, motores para veículos terrestres, pneus de
automóveis, cadeiras de rodas, paraquedas, embarcações [barcos e navios], aviões,
locomotivas, motocicletas, bicicletas, carrinhos de bebé (Classe 12).

Industrial e Comercial
04/03/2014

Organização de conferências e seminários, serviços de tradução (Classe 41).
Serviços de consultor e de representação especialmente em matéria de propriedade
intelectual; protecção de direitos de propriedade intelectual, de direitos de autor e
de software; pesquisas jurídicas em matéria de propriedade intelectual, pareceres
no âmbito de propriedade intelectual (Classe 45).

GRAND I10
Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade

00002425/2014/ME/MS
41, 45
J.PEREIRA DA CRUZ,S.A.
Portuguesa
R.VITOR CORDON,14 LISBOA

Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002427/2014/MN/MS
35
Odair Varela Rodrigues
Cabo-Verdiano
Cidade do Mindelo, São Vicente, Cabo Verde
Industrial e Comercial
06/03/2014
Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório
(Classe 35).

00002428/2014/MN/MP&S
24,25,28,30,32,33,34,35,38,41,43,44
Fernando José Silva Veloso da Veiga
Cabo-Verdiano
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde
Industrial e Comercial
18/03/2014
abaixo listados

Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e coberturas de mesa (Classe 24). Vestuário; calcado; chapelaria (Classe 25). Jogos e
brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal (Classe 28). Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz;
tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó;
sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar (Classe 30). Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas
de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas (Classe 32). Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas) (Classe 33). Tabaco; artigos para
fumadores; fósforos (Classe 34). Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). Telecomunicações (Classe 38).
Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais (Classe 41). Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário (Classe 43). Serviços
médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura (Classe 44).
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Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002429/2014/ME/MS
41,43
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L
Espanhola
General Riera, nº 154, 07010-Palma de Mallorca,
Espanha
Industrial e Comercial
02/04/2014

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Serviço de divertimento e entretenimento; organização
de festa e recepção, representação de espectáculos ao
vivo; organização de actividades desportivas e culturais
(Classe 41). Serviços de restauração e hotelaria,
serviço de reserva de hotéis e alojamento temporário
(Classe 43).

Produtos/Serviços

OBS: Reivindicação das cores amarelo, azul e branco

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002433/2014/MN/MS
41,43
Kappa – Sociedade Unipessoal, Lda.
Cabo - Verdiana
Cidade da Praia, zona de Quebra canela, Ilha de
Santiago, Cabo Verde
Industrial e Comercial
24/02/2014

General Riera, nº 154, 07010-Palma de Mallorca,
Espanha
Industrial e Comercial
02/04/2014
serviços de fisioterapia; serviços de salões de beleza
e massagens; serviços de aromaterapia; serviços de
bronzeado artificial, serviços de estações termais
e balneários, serviços de sauna e spa, serviços
terapêuticos, banhos turcos (Classe 44).

OBS: Reivindicação da cor azul

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido

Educação;
formação;
divertimento;
atividades
desportivas e culturais (Classe 41). Serviços de
restauração (alimentação); alojamento temporário
(Classe 43).

00002430/2014/ME/MS
44
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L
Espanhola

Produtos/Serviços

PEDIDOS DE PUBLICAÇÃO

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade

00002434/2014/ME/MP
32
HEINEKEN ENTREPRISE
Francesa
R2 rue des artinets, 92500 RUEIL-MALMAISON,
FRANÇA
Industrial e Comercial
04/04/2014
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas
não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta;
xaropes e outras preparações para bebidas (Classe 32).
OBS: Reivindicações de Cores: vermelho (pms 485 c); preto
(pms process black c)enred (pms 485 c); black (pms process
black c).

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

00002486/2014/ME/MP
29
MIRABAGA, INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S.A.
Portuguesa
Estrada do pisa pimenta 17
Industrial eComercial
12/06/2014
Tempero alimentar (Classe 29)

Marca nº
Classe
Requerente
Nacionalidade
Residência
Actividade
Data do pedido
Produtos/Serviços
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00002487/2014/ME/MP
29
MIRABAGA, INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S.A.
Portuguesa
Estrada do pisa pimenta 17
Industrial eComercial
12/06/2014
Tempero alimentar (Classe 29)
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3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
MARCA

ISIDORO

193/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

N.º DO PEDIDO

MARCA

Classe

ACCROPODE

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

N.º DO PEDIDO

MARCA

Classe

23

ALTERAÇÃO DA MORADA DO TITULAR DA SEDE EM Nº 155 ST VICENT STREET, GLASGOW, G2 5PA, REINO UNIDO,
PARA O NOVO ENDEREÇO 1 GEORGE SQUARE, GLASGOW, G2 1 AL, SCOTLAND

MARCA

Classe

321/2006/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

18, 25, 28

ALTERAÇÃO DO NOME E DA MORADA DE PUMA AG – RUDOLF DASSLER SPORT, EM 13, WUERZBURGER STRASSE,
D-91074 HERSOGENAURACH, ALEMANHA, PARA PUMA SE,PUMA WAY 1, 91074, HERZOGENAURACH, GERMANY.

MARCA

Classe

322/2006/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

18, 25, 28

ALTERAÇÃO DO NOME E DA MORADA DE PUMA AG – RUDOLF DASSLER SPORT, EM 13, WUERZBURGER STRASSE,
D-91074 HERSOGENAURACH, ALEMANHA, PARA PUMA SE,PUMA WAY 1, 91074, HERZOGENAURACH, GERMANY.

MARCA

Classe

323/2006/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

18, 25, 28

ALTERAÇÃO DO NOME E DA MORADA DE: PUMA AG – RUDOLF DASSLER SPORT, EM 13, WUERZBURGER STRASSE,
D-91074 HERSOGENAURACH, ALEMANHA, PARA: PUMA SE,PUMA WAY 1, 91074, HERZOGENAURACH, GERMANY.

MARCA

Classe

347/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

160
boletim finalissimo.indd 160

19

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DE SOGREATH ENERGIES NOUVELLES, PARA ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

262/2007/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

29

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DE SAPROPOR – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., PARA
DILOP - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

247/2006/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

Classe

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE INBEV NEDERLAND N.V., EM CERESSTRAAT 1, 4811 CA BREDA,
NETHERLANDS, PARA UNITED DUTCH BREWERIES B.V., EM MINERVUM 7208, 4817 ZJ BREDA, THE NETHERLANDS.
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MARCA

351/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

Classe

25, 35

BATA

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE SEDE DE AVENUE DE RHODANIE 70, 1007 LAUSANNE, SUÍÇA, PARA 123, AVENUE
DU X SEPTEMBRE, L-2551 LUXEMBURGO.

MARCA

Classe

357/2006/ME/MP&S

AVERBAMENTOS

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

32

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE FORMA JURIDICA
CERVECERIA MODELO, S. DE R.L DE C.V.

MARCA

358/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

N.º DO PEDIDO

Classe

32

CORONA EXTRA

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE FORMA JURIDICA
CERVECERIA MODELO, S. DE R.L DE C.V.

DE EMPRESA, DE CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., PARA

MARCA

359/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

DE EMPRESA, DE CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., PARA

Classe

32

CORONA LIGHT

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE FORMA JURIDICA
CERVECERIA MODELO, S. DE R.L DE C.V.

DE EMPRESA, DE CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., PARA

MARCA

Classe

360/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

32

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE FORMA JURIDICA
CERVECERIA MODELO, S. DE R.L DE C.V.

N.º DO PEDIDO

387/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

DE EMPRESA, DE CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V., PARA

MARCA

371/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

Classe

FASCINANTE

03

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DE MISTOLIN-PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA, PARA MISTOLIN, S.A.,
COM SEDE NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS, LOTES 58, APT. 36, 3844-909, VAGOS, PORTUGAL.

MARCA

Classe

KREMLYOVSKAYA

32, 33

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA DE ZEPP LAMP&STRAAT 4, ORANJESTAD, ARUBA, PAÍSES BAIXOS,
PARA 3 RUE DU FORT RHEINSHEIM, L-2419 LUXEMBOURG, GRÃO DUCADO DO LUXEMBURGO.
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MARCA

Classe

392/2007/ME/MP&S

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE INBEV NEDERLAND N.V., EM CERESSTRAAT 1, 4811 CA BREDA,
NETHERLANDS, PARA UNITED DUTCH BREWERIES B.V., EM MINERVUM 7208, 4817 ZJ BREDA, THE NETHERLANDS.

MARCA

411/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

MISTOLIN

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

N.º DO PEDIDO

MARCA

N.º DO PEDIDO

Classe

MODELO ESPECIAL

MARCA

Classe

NEGRA MODELO

N.º DO PEDIDO

MARCA

Classe

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE INBEV NEDERLAND N.V., EM CERESSTRAAT 1, 4811 CA BREDA,
NETHERLANDS, PARA UNITED DUTCH BREWERIES B.V., EM MINERVUM 7208, 4817 ZJ BREDA, THE NETHERLANDS.

MARCA

Classe

429/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

440/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS
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32

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE FORMA JURIDICA DE EMPRESA, DE CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V, PARA
CERVECERIA MODELO, S. DE R.L DE C.V.

422/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

32

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE FORMA JURIDICA DE EMPRESA, DE CERVECERIA MODELO, S.A. DE C.V, PARA
CERVECERIA MODELO, S. DE R.L DE C.V.

416/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

32

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DE MISTOLIN-PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA, PARA MISTOLIN, S.A.,
COM SEDE NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS, LOTES 58, APT. 36, 3844-909, VAGOS, PORTUGAL.

412/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

Classe

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE INBEV NEDERLAND N.V., EM CERESSTRAAT 1, 4811 CA BREDA,
NETHERLANDS, PARA UNITED DUTCH BREWERIES B.V., EM MINERVUM 7208, 4817 ZJ BREDA, THE NETHERLANDS.

MARCA

Classe

STARLIM

03

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DE MISTOLIN-PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA, PARA MISTOLIN, S.A.,
COM SEDE NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS, LOTES 58, APT. 36, 3844-909, VAGOS, PORTUGAL.
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MARCA

454/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

Classe

TAGUS

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE, E DA MORADA DE SUMOL + COMPAL, MARCAS S.A., COM SEDE
NA ESTRADA DA PORTELA, Nº 9, CARNAXIDE, PORTUGAL, PARA SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, COM SEDE EM CALLE
ROSSELLÓ 515, BARCELONA, ESPANHA

MARCA

Classe

462/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE INBEV NEDERLAND N.V., EM CERESSTRAAT 1, 4811 CA BREDA,
NETHERLANDS, PARA UNITED DUTCH BREWERIES B.V., EM MINERVUM 7208, 4817 ZJ BREDA, THE NETHERLANDS.

MARCA

Classe

496/2009/ME/MP&S

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

09, 38

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE ST. JAMES COURT, GREAT PARK ROAD, ALMONDSBURY PARK,
BRADLEY STOKE, BRISTOL, REINO UNIDO, PARA 3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, SE1 2 AQ, REINO UNIDO

MARCA

497/2009/ME/MP&S

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

N.º DO PEDIDO

N.º DO PEDIDO

529/2008/ME/MP

AVERBAMENTOS

MARCA

Classe

CONSUL

7, 11

ALTERAÇÃO DAS Classe DA MARCA EM NOME DA WHIRLPOOL, S.A., COM SEDE NA AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS,
Nº 12.995 – 3ºANDAR, SÃO PAULO, BRASIL, DE 6, 7, 11, 35, 37, 41, 42, PARA 7 E 11

MARCA

Classe

LOURO

30

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DE SALUDÃES – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., PARA NOVARROZ
– PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

MARCA

Classe

SALUDÃES

30

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DE SALUDÃES – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., PARA NOVARROZ
– PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
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09, 38

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE ST. JAMES COURT, GREAT PARK ROAD, ALMONDSBURY PARK,
BRADLEY STOKE, BRISTOL, REINO UNIDO, PARA 3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON, SE1 2 AQ, REINO UNIDO

525/2008/ME/MP

AVERBAMENTOS

Classe

ORANGE

1845/
516/
2008/MP
2008/ME/MP
eS

ALTERAÇÕES PEDIDAS

32

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

N.º DO PEDIDO
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N.º DO PEDIDO

MARCA

Classe

575/2010/ME/MP

ADAM

12

N.º DO PEDIDO

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR E DA MORADA DE OPEL EISENACH GmbH, COM SEDE EM ADAM-OPEL-STRASSE
100, 99817, EISENACH – GERMANY, PARA OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, COM SEDE EM MAINZER STRASSE (ADAM
OPEL AG-M55), 65428 RUESSELSHEIM, GERMANY.

MARCA

Classe

594/2010/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

12

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR E DA MORADA DE BEIJING KASLY INVESTMENTS MANAGEMENT CO., LTD, COM
SEDE EM ROOM 2101, SKY PLAZA, Nº 46 DONGZHIMENWAI STREET, DONGCHENG DISTRICT, BEIJING, PLEAPLES
REPUBLICA OF CHINA, PARA YUNNAN TASLY DEEPURE BIOLOGICAL TEA GROUP CO.LTD, COM SEDE EM NO. 1,
DEEPURE ROAD, SIMAO DITRICT, PUER CITY, YUNNAN PROVINCE, PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA.

MARCA

Classe

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

598/2008/MN/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

25 + 45

ALTERAÇÃO DAS Classe DA MARCA EM NOME DA LUIGGI PASCAL, COM SEDE EM SANTA MARIA, ILHA DO SAL, CABO
VERDE DE 25 PARA 25 E 45

MARCA

624/2009/ME/MS

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

PREFERRED GUEST

N.º DO PEDIDO

MARCA

N.º DO PEDIDO

662/2008/ME/MS

ALTERAÇÕES PEDIDAS

164
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Classe

SPG

43

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE: 1111 WESTCHESTER AVENUE, WHITE PLAINS, NEW YORK 10604, ESTADOS UNIDOS
DA AMERICA, PARA: ONE STARPOINT, STAMFORD, CONNECTICUT, 06666902, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

MARCA

656/2008/ME/MP

AVERBAMENTOS

43

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DE: 1111 WESTCHESTER AVENUE, WHITE PLAINS, NEW YORK 10604, ESTADOS UNIDOS
DA AMERICA, PARA: ONE STARPOINT, STAMFORD, CONNECTICUT, 06666902, ESTADOS UNIDOS DA AMERICA.

625/2008/ME/MS

ALTERAÇÕES PEDIDAS

Classe

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

ALTERAÇÕES PEDIDAS

Classe

FRUCTIS

03

AVERBAMENTOS DE FUSÃO DE LABORATOIRE GARNIER & CIE, COM SEDE EM RUE SAINT-HONORÉ, 281, F-75008,
PARIS, FRANÇA, PARA L`ORÉAL, COM SEDE EM 14 RUE ROYALE, 75008 PARIS, FRANÇA

MARCA

Classe

THE LUXURY COLLECTION

36, 43

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DE: SHERATON INTERNATIONAL LLC PARA: SHERATON INTERNATIONAL IP LLC.
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MARCA

663/2008/ME/MS

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

Classe

SHERATON

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DE: SHERATON INTERNATIONAL LLC PARA: SHERATON INTERNATIONAL IP LLC.

MARCA

Classe

664/2008/ME/MS

ALTERAÇÕES PEDIDAS

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

36, 43

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DE: SHERATON INTERNATIONAL LLC PARA: SHERATON INTERNATIONAL IP LLC.

MARCA

Classe

665/2008/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

36, 43

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DE: SHERATON INTERNATIONAL LLC, PARA: SHERATON INTERNATIONAL IP LLC.

MARCA

694/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

N.º DO PEDIDO

Classe

DIAGEO

MARCA

Classe

ASTRA

N.º DO PEDIDO

868/2006/ME/MP

AVERBAMENTOS

MARCA

Classe

33

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MUDANÇA DE SEDE DE BB E R SPIRITS LIMITED, COM SEDE EM 3ST, JAMES
STREET, LONDON, SW1 1EG, PARA EDRINGTON DISTILLERS LIMITED, COM SEDE EM 2500 GREAT WESTERN ROAD,
GLASCOW 615, ESCÓCIA, REINO UNIDO

MARCA

Classe

PACÍFICO

32

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE FORMA JURIDICA DE EMPRESA, DE CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V, PARA
CERVECERIA DEL PACIFICO, S. DE R.L DE C.V.
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12

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR E DA MORADA DE OPEL EISENACH GmbH, COM SEDE EM ADAM-OPEL-STRASSE
100, 99817, EISENACH – GERMANY, PARA OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, COM SEDE EM MAINZER STRASSE (ADAM
OPEL AG-M55), 65428 RUESSELSHEIM, GERMANY.

845/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

16, 32, 33, 35, 41, 43,

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA DE 8 HENRIETTA PLACE, LONDON W1G 0NB, REINO UNIDO, PARA A
NOVA MORADA EM LAKESIDE DRIVE PARK ROYAL LONDON NW10 7HQ REINO UNIDO.

728/2008/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

36, 43

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

N.º DO PEDIDO

165
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MARCA

Classe

878/2007/ME/MP e S

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

09,16, 35, 36, 38,
41, 42, 45

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DE PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A., COM SEDE NA
RUA ANDRADE CORVO, Nº. 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL, PARA PT COMUNICAÇÕES S.A., COM SEDE NA RUA
ANDRADE CORVO, Nº 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL

MARCA

879/2007/ME/MP&S

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

Classe

SAPO

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DE PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A., COM SEDE NA
RUA ANDRADE CORVO, Nº. 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL, PARA PT COMUNICAÇÕES S.A., COM SEDE NA RUA
ANDRADE CORVO, Nº 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL

MARCA

Classe

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

880/2007/ME/MP e S

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

09,16,35,36,38,
41, 42, 45
AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DE PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A., COM SEDE NA
RUA ANDRADE CORVO, Nº. 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL, PARA PT COMUNICAÇÕES S.A., COM SEDE NA RUA
ANDRADE CORVO, Nº 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL

MARCA

Classe

881/2007/ME/MP e s

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

09,16,35,36,38,
41, 42, 45
AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DE PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A., COM SEDE NA
RUA ANDRADE CORVO, Nº. 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL, PARA PT COMUNICAÇÕES S.A., COM SEDE NA RUA
ANDRADE CORVO, Nº 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL

MARCA

913/2009/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

Classe

LÍDER

N.º DO PEDIDO

939/2008/ME/MP

AVERBAMENTOS
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03

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DE MISTOLIN-PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA, PARA MISTOLIN, S.A.,
COM SEDE NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS, LOTES 58, APT. 36, 3844-909, VAGOS, PORTUGAL.

MARCA

Classe

924/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

09,16,35,36,38,
41, 42, 45

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

09, 35, 36, 38, 41, 42, 45

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DE PT.COM - COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A., COM SEDE NA
RUA ANDRADE CORVO, Nº. 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL, PARA PT COMUNICAÇÕES S.A., COM SEDE NA RUA
ANDRADE CORVO, Nº 6, 1050-009 LISBOA, PORTUGAL

MARCA

Classe

Q3

12, 18

AVERBAMENTO DE CESSÃO DE ANDREAS FLECK, COM DOMICILIO EM KELLINGHUSENSTRASSE 10, HAMBURGO
20249, ALEMANHA, A FAVOR DA AUDI AG COM DOMICILIO EM 85045 INGOLSTADT, ALEMANHA
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MARCA

959/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

CINTRA

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

MARCA

N.º DO PEDIDO

Classe

PRIMA

MARCA

Classe

TOP BEER

N.º DO PEDIDO

MARCA

Classe

5

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA DE ENGELGASSE 77, 4052 BASEL, SUÍÇA, PARA HENRIC PETRI STRASSE
6 CH-4051 BASEL, SUÍÇA.

MARCA

Classe

12

1184/2009/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR E DA MORADA DE OPEL EISENACH GmbH, COM SEDE EM ADAM-OPEL-STRASSE
100, 99817, EISENACH – GERMANY, PARA OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, COM SEDE EM MAINZER STRASSE (ADAM
OPEL AG-M55), 65428 RUESSELSHEIM, GERMANY.

MARCA

1207/2008/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

Classe

GARNIER

MARCA

Classe

05

ALTERAÇÃO DO NOME E DA MORADA DO TITULAR DE: TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO. LTD, COM SEDE EM BEICHEN
HI-TECH INDUSTRY PARK, TIANJIN 300402, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA, PARA: TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO. LTD.
COM SEDE EM TASLY TCM GARDEN, NO. 2, PUJIHE EAST ROAD, BEICHEN DISTRICT, TIANJIN, PEOPLE`S REPUBLIC OF CHINA
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AVERBAMENTOS DE FUSÃO DE LABORATOIRE GARNIER & CIE, COM SEDE EM RUE SAINT-HONORÉ, 281, F-75008,
PARIS, FRANÇA, PARA L`ORÉAL, COM SEDE EM 14 RUE ROYALE, 75008 PARIS, FRANÇA

1231/2011/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DO NOME DO REQUERENTE DE DRINK IN – COMPANHIA DE INDUSTRIA DE
BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO, S.A., PARA FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

1017/2009/ME/MP

AVERBAMENTOS

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DO NOME DO REQUERENTE DE DRINK IN – COMPANHIA DE INDUSTRIA DE
BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO, S.A., PARA FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

979/2007/ME/MS

AVERBAMENTOS

32

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DO NOME DO REQUERENTE DE DRINK IN – COMPANHIA DE INDUSTRIA DE
BEBIDAS E ALIMENTAÇÃO, S.A., PARA FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

976/2007/ME/MP

AVERBAMENTOS

Classe

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

N.º DO PEDIDO
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1252/2011/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

N.º DO PEDIDO

MOKKA

N.º DO PEDIDO

MARCA

ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

N.º DO PEDIDO

Classe

EXPO PORTUGAL

MARCA

Classe

PORTUGAL EXPO

N.º DO PEDIDO

MARCA

Classe

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,1
6,17,19,20,21,22
ALTERAÇÃO NA LISTA DE PRODUTOS DA CLASSE 3 PARA (PREPARAÇÕES PARA BRANQUEAR E OUTRAS
SUBSTANCIAS PARA A LAVAGEM; PREPARAÇÕES PARA LIMPAR, POLIR, DESENGORDURAR E RASPAR; SABÕES;
TODOS OS PRODUTOS MENCIONADOS APENAS PARA USO INDUSTRIAL).

MARCA

1472/2009/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

Classe

ZOOMLION

N.º DO PEDIDO

1613/2012/ME/MP&S

ALTERAÇÕES PEDIDAS

168
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7, 12

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE CHANGSHA ZOOMLIOM HEAVY INDUSTRY SCIENCE &
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD, PARA ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD

MARCA

Classe

1486/2010/ME/MP

AVERBAMENTOS

35, 41

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DO NOME DO REQUERENTE DE ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA –
CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL (AIP-CE) PARA FUNDAÇÃO AIP, COM SEDE NA TRAVESSA DA GUARDA,
Nº 3, LISBOA, PORTUGAL.

1383/2008/ME/MP

ALTERAÇÕES PEDIDAS

35, 41

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DO NOME DO REQUERENTE DE ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA –
CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL (AIP-CE) PARA FUNDAÇÃO AIP, COM SEDE NA TRAVESSA DA GUARDA,
Nº 3, LISBOA, PORTUGAL.

1382/2010/ME/MP

AVERBAMENTOS

12, 27, 28

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR E DA MORADA DE OPEL EISENACH GmbH, COM SEDE EM ADAM-OPEL-STRASSE
100, 99817, EISENACH – GERMANY, PARA OPEL SPECIAL VEHICLES GmbH, COM SEDE EM MAINZER STRASSE (ADAM
OPEL AG-M55), 65428 RUESSELSHEIM, GERMANY.

1381/2010/ME/MP

AVERBAMENTOS

Classe

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO
AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

34

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., PARA PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

MARCA

Classe

BEM SIMPLES

9, 38, 41

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR E DA MORADA DO TITULAR DE FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, INC., PARA FOX
LATIN AMERICAN CHANNEL LLC, COM SEDE EM 10201 WEST PICO BOULEVARD, LOS ANGELES CALIFORNIA 90035,
UNITED STATES OF AMERICA
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N.º DO PEDIDO

MARCA

1687/2011/ME/MP

AVERBAMENTOS

N.º DO PEDIDO

Classe

DAMATTA

29

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DE SAPROPOR – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., PARA
DILOP - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

...

DESENHO

1844/2012

ALTERAÇÕES PEDIDAS

...

DESENHO

1845/2012

ALTERAÇÕES PEDIDAS

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DE: HARRY KASSEL PARA: NEW RECLAMATION GROUP (PTY) LTD.
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ALTERAÇÃO DE PEDIDOS

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO
AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO

N.º DO PEDIDO

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR DE: HARRY KASSEL PARA: NEW RECLAMATION GROUP (PTY) LTD.
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pedidos de

retificação

....
PEDIDOS DE RETI FICAÇÃO
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1006/2009/ME/MP

MUMM

Rectificação da Marca n.º 1006/2009/ME/MP, em nome da G.H. & CIE, Societé Vinicole
de Champagne, Successeur, residente na 29 rue du Champ de Mars, 51100, Reims, France,
publicada no 1º Número do Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Julho de 2011, na parte
relativa à data do pedido de registo da referida marca – 31/12/2012.

711/2007/ME/MP

00000994/2009/ME/MP

AIRALAM

Rectificação da Marca nº 00000994/2009/ME/MP, em nome dos Laboratórios Azevedos –
Indústria Farmacêutica, S.A., residente na Estrada Nacional 117, Alfragide, 2614-503 Amadora Portugal, publicada no 1º Número do Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Julho de 2011,
na parte relativa à nacionalidade da referida marca – Portuguesa.

743/2008/ME/MP

MARTELL

Rectificação da Marca n.º 743/2008/ME/MP, em nome da Martell & CO,residente em Place
Edourd Martell, BP 21, 16100 Cognac, França, publicado no Boletim Oficial nº 25, III Série, de 25
de Junho de 2010, na parte relativa a designação da referida marca.

PEDIDOS DE RECTFICAÇÃO

Rectificação da Marca n.º 711/2007/ME/MP, em nome da Diageo Brands B.V., residente na
Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Holanda, publicada noBoletim Oficial nº 25, III Série, de
25 de Junho de 2010, na parte relativa à lista de Classes da referida marca – 18,25,33.

516/2008/ME/MP

CONSUL

Rectificação da Marca n.º 516/2008/ME/MP&S, em nome da Whirlpool, S.A.,residente na
avenida das Nações Unidas, nº 12.995 – 3º andar, São Paulo, publicado no Boletim Oficial nº 1,
III Série, de 1 de Janeiro de 2010, na parte relativa a data do pedido de registo da referida marca
– 15/09/2008.

1669/2010/ME/MP

CONCERTAINER

Rectificação da Marca n.º 1669/2010/ME/MP, em nome da Hesco Bastion Limited, residente
na Unit 37, Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, LS9 0NP, Uni¬ted Kingdon,
publicado no 2º Boletim de Propriedade Intelectual - BPI de Setembro de 2012, na parte relativa
a morada da Sede da referida marca.
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00001378/2007/ME/MP

00000513/2008/ME/MP

CELERON

Rectificação da Marca n.º00000513/2008/ME/MP, em nome da Intel Corporation, residente
na 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Califórnia 95052-8119, U.S.A, publicado no
Boletim Oficial nº 1, III Série, de 1 de Janeiro de 2010, na parte relativa a data do pedido de
registo da referida marca – 30/06/2008.

00000515/2008/ME/MP

CENTRINO

Rectificação da Marca n.º 00000515/2008/ME/MP, em nome da Intel Corporation, residente
na 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Califórnia 95052-8119, U.S.A, publicado no
Boletim Oficial nº 1, III Série, de 1 de Janeiro de 2010, na parte relativa a data do pedido de
registo da referida marca – 05/05/2008.

PEDIDOS DE RECTIFICAÇÃO

PEDIDOS DE RECTFICAÇÃO

DA KINE

Rectificação da Marca n.º 00001378/2007/ME/MP, em nome de Robert Kaplan, residente
em 10512 Cook Underwood Road, Underwood, Washington 98651, Estados Uni¬dos da
América, publicado no 2º Boletim de Propriedade Intelectual - BPI de Setembro de 2012, na
parte relativa á lista de produtos da referida marca - Carteiras, sacos de desporto, sacos para
pôr às costas, maletas, malas peque¬nas para documentos, malas de viagem, malas de viagem
para transporte de objectos pessoais, malas para pôr ao ombro, bagagem, sacos de asas.
(Classe 18) Vestuário de praia de homem e se¬nhora; t-shirts de desporto de homem, calções
de banho, calções de passeio e calções compridos; blusas de senhora, fatos de banho; calções,
calções e vestidos; t-shirts e ca-misolas de algodão de manga comprida com motivos impressos
de homem e senhora; meias, chapéus e pálas. (Classe 25) Artigos para windsurf, nomeadamente
alças e fixações para alças, luvas e luvas sem dedos, kit trapézio, varas, mastros, pranchas e
velas vendi¬dos como uma unidade; cordas para pranchas de surfboard e bodyboard, corda para
caiaques e canoas; pranchas de surf, pranchas de bodyboard, malas para o transporte de velas,
malas para o transporte de mastros; malas para o transporte de pranchas de surf; malas para
o transporte de pranchas de bodyboard, malas para o transporte de equipamento; saco para o
transporte de remos de canoa; coberturas para as lâminas dos remos, malas de equipamento;
barbatanas; protecções de mastro; protecção de varas; protecção de pé de mastro; pé de
mastro. (Classe 28)

519/2008/ME/MP

INTEL ATOM

Rectificação da Marca n.º 00000519/2008/ME/MP, em nome da Intel Corporation, residente
na 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Califórnia 95052-8119, U.S.A, publicado no
Boletim Oficial nº 1, III Série, de 1 de Janeiro de 2010, na parte relativa a data do pedido de
registo da referida marca – 27/02/2008.

00001338/2008/ME/MP&S

Rectificação da Marca n.º00001338/2008/ME/MP&S, em nome da Caixa Central – Caixa
Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, residente na Rua Castilho 233/233 A, 1099-004,
Lisboa, Portugal, publicado no 2º Boletim de Propriedade Intelectual - BPI de Setembro de
2012, na parte relativa a morada e á lista de produtos da referida marca - aparelhos para o
registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens, suportes de registo magnético,
cartões magnéticos, software, distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de
pré-pagamento, equipamentos para o trata¬mento de informação. (Classe 09) Papel, cartão e
produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos impressos; papelaria; material
de instrução ou de ensino (com excepção de aparelhos), revistas, folhetos e publicações. (Classe
16) Publicidade e marketing, incluindo publicidade on-line, gestão de negócios comerciais e
consultoria co¬mercial. (Classe 35) Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios
imobiliários. Serviços relacionados com os negócios financeiros ou monetários. (Classe 36)
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00001336/2011/ME/MP

CROWN JAPAN

Rectificação da Marca n.º 00001336/2011/ME/MP, em nome da UNITARMA II – Comércio de
Importação e Exportação, S.A., residente na Rua da Costa, Nº5 2695-030 Bobadela - Portugal,
publicado no 2º Boletim de Propriedade Intelectual - BPI de Setembro de 2012, na parte relativa
á lista de produtos da referida marca - máquinas de cozinha eléctricas, tais como picadoras,
trituradoras e espremedores de citrinos; moinhos de café eléctricos e facas eléctricas; máquinas
de lavar roupa, máqui¬nas de lavar e secar roupa, aspiradores e mine aspiradores, enceradoras
e varinhas mágicas. (Classe 7) Máquinas de barbear e cortar cabelo, ferramentas manuais e
cutelaria. (Classe 8) Televisores, vídeos DVD, aparelhos de alta fidelidade, rádios, gravadores,
rádios relógios, an¬tenas (interiores e exteriores de TV), tripés para aparelhos de fotografias e
de vídeo, cassetes de vídeo e áudio, máquinas fotográficas, porta-cassetes e porta-CDs, telefones
fixos e móveis, diskettes e CDs, câmaras de vídeo, jogos electrónicos concebidos somente para
utilizar em aparelhos de televisão, incluindo consolas; computadores, máquinas de calcular,
ferros de en-gomar, caixas registadoras, microfones, auscultadores e ferros de soldar eléctricos.
(Classe 9) Torradeiras, pipoqueiras, cafeteiras, assadeiras, grelhadores, secadores de cabelo,
aparelhos para cozinhar pizzas e hamburguers, aquecedores eléctricos, ventoinhas, microondas,
fogões, desumidificadores, aparelhos de ar condicionado, arcas congeladoras, frigoríficos,
máquinas de secar roupa, chaleiras, fornos e barbecue grill (grelhadores), sanduícheiras
(tostadeiras). (Classe 11)

MACARONÉSIA

Rectificação da Marca n.º 557/2011/ME/MS, em nome de SOLTRÓPICO-VIAGENS E TURISMO,
S.A., residente na rua Embaixador Martins Janeira 2C- 1°Dto., 1750-097 Lisboa, Portugal,
publicado no 1º Boletim de propriedade Intelectual – BPI, de Julho de 2011, na parte relativa a
publicação da morada da referida marca.

00001314/2008/ME/MS
Rectificação da Marca n.º00001314/2008/ME/MS, em nome da American Express Marketing
& Development Corp., residente na 200 Vesey Street, New York 10285 U.S.A, publicado no 2º
Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação
do sinal da referida marca.

PEDIDOS DE RECTFICAÇÃO

PEDIDOS DE RECTIFICAÇÃO

00000557/2011/ME/MS

00001305/2009/ME/MP&S

SIBS
INTERNATIONAL

Rectificação da Marca n.º00001305/2009/ME/MP&S, em nome da SIBS – Sociedade
Interbancária de Serviços, S.A., residente na Rua Soeiro Pereira Gomes, lote 1, 1649-031
Lisboa, publicado no 2º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte
relativa a publicação do sinal da referida marca.

00001361/2011/ME/MP

HELIX

Rectificação da Marca n.º 00001361/2011/ME/MP, em nome da Shell Brands International AG,
residente na Baarermatte, Baar 6340, Suíça, publicado no 2º Boletim de Propriedade Intelectual –
BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação do sinal da referida marca.
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552/2010/ME/MP&S

KRETXEU

Rectificação da Marca n.º 552/2010/ME/MP&S, em nome do BANCO ESPIRITO SANTO, S.A,
residente na Avenida da Liberdade, 195, 1250-142 LISBOA, PORTUGAL, publicado no 1º Boletim de
propriedade Intelectual – BPI, de Julho de 2011, na parte relativa a reivindicação de prioridade do
registo da marca Portuguesa n.º 456930 “KRETXEU”, de 05 de Novembro de 2009.

1328/2006/ME/MP

174
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00000227/2006/ME/MP&S

RENAULT

Rectificação da Marca n.º00000227/2006/ME/MP&S, em nome da Renault s.a.s., residente
na 92100 Boulogne-Billancourt, França, publicado no Boletim Oficial nº 1, III Série, de 1 de
Janeiro de 2010, na parte relativa a publicação da morada da referida marca.

00000228/2006/ME/MP

Rectificação da Marca n.º00000228/2006/ME/MP, em nome da Renault s.a.s., residente na
92100 Boulogne-Billancourt, França, publicado no Boletim Oficial nº 1, III Série, de 1 de Janeiro
de 2010, na parte relativa a publicação da morada da referida marca.

PEDIDOS DE RECTIFICAÇÃO

PEDIDOS DE RECTFICAÇÃO

Rectificação da Marca n.º00001328/2006/ME/MP, em nome da Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co. KG., residente na D-55216 Ingelheim am Rhein, Alemanha, publicado no 2º
Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação
do sinal, data do pedido de registo – 17-10-2006, e na publicação das Classes da referida marca
– Classes 5 e 10.
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PEDIDOS DE RECTIFICAÇÃO

Rectificação da Marca n.º 1760/2011/ME/MP, em nome da Omron Corporation, residente na 801
Minamifudodo-cho Horik. Shiokoji-dori, Shimogyo-ku, Kyoto-Shi, Kyoto 600-8530, Japão, publicado no
2º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação das
classes e dos produtos da referida marca - Codificadores; controladores de potência; aparelhos de
regulação; aparelhos de controlo remoto, eléctricos; painéis de controlo (electricidade); reguladores
de luz; dispo¬sitivos de medição; registador de dados; interruptores, eléctricos; aparelho de
intercomu¬nicação; termómetros sem ser para fins médicos; aparelhos eléctricos para comunicação;
relés, eléctricos; aparelho de diagnóstico, sem ser para fins médicos; sensores; aparelhos de
detecção; fibras ópticas; parquímetros; aparelhos de ensaio sem ser para fins médi¬cos; aparelhos
de televisão; dispositivos eléctricos de abertura e fecho de portas; terminais de pontos de vendas e
equipamentos periféricos, terminais (electricidade); fontes de ali¬mentação; bombas de combustível
de auto-regulação; dispositivos de comunicação ópti¬ca; transmissão de sinais electrónicos; telégrafos
(aparelho); aparelhos de alta frequência; medidores de frequência; amplificadores, aparelhos de
gravação de tempo; conjuntos de transmissão (telecomunicações); capacitores; resistências,
eléctricas; indicadores (electri¬cidade); conjuntos de radiotelegrafia; conjuntos de radiotelefonia;
viseiras (luzes de sinali¬zação); inversores (electricidade); leitor de cartões; conversores rotativos;
carregadores de baterias; transformadores eléctricos; semicondutores; chips ic; discos ópticos;
termós¬tatos; ábacos; medidores; aparelhos de localização de som; aparelhos de reprodução de
som; aparelhos para transmitir o som; microfones; conectores, eléctricos; lasers sem ser pra fins
médicos; aparelhos de radar; cabos de fibra óptica; condutores, eléctricos; apare¬lhos de ampliação
de fotografias; tomadas, fichas e outros contactos (ligações eléctricas); sonares ; interruptores,
eléctricos; diodos emissores de luz; antenas câmaras computador para o processamento de
informações de trânsito; aparelhos de gravação à distância; apa¬relhos de medição à distância;
indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus dos veículos; aparelhos de controlo de
velocidade para veículos; gravadores de quilometra¬gem; chaves electrónicas para veículos; cartões
inteligentes; cartões de circuito integrado; sirenes; campainhas eléctricas; alarmes; instalações de
prevenção de roubo, eléctricas; campainhas (dispositivos de avi-so); aparelhos de monitorização,
eléctricos; aparelho de medição de velocidade (fotografia); aparelho de fototelegrafia; dispensadores
de bilhetes; publicações electrónicas; receptores de telefone; aparelhos; sinais, luminosos; rádios;
máquinas de cartões perfurados para escritórios; aparelho de gravação de som; aparelho electrónico
de autenticação facial; má¬quinas de pesagem; aparelhos de medição de gastos energéticos;
aparelhos de medição da actividade física; aparelhos de medição de intensidade do exercício;
software de computador; computadores; hardware de compu¬tador; programas de computador;
dispositivos periféricos de computador; aparelhos de processamento de dados; discos compactos;
cartões magnéticos codificados; medidores de dados; fonte de alimentação; fonte de alimentação
ininterrupta; fonte de alimentação de corrente alterna-da; fonte de alimentação estabilizada,
contadores; circuito ópticos flexíveis; dispositivos e travamento eléctricos ou electrónicos; válvulas
electromagnéticas; aparelho de processa¬mento de imagem; placa de guia de luz; tags de identificação
por radiofrequência. (Classe 09) Aparelhos para uso em análises médicas; aparelho de medição de
pressão arterial; bra¬çadeiras para monitores de medição da pressão arterial; aparelhos de análises
sanguíneos; analisadores e monitores de gordura corporal; aparelho de diagnóstico para fins médicos;
electrocardiógrafos; eléctrodos para uso médico; aparelhos auditivos para surdos; inalado¬res
nebulizadores; aparelhos de tratamento de baixa frequência; estimuladores eléctricos transcutâneos
do nervo; aparelhos de massagem; pulverizadores para fins médicos; inala¬dores de vapor
terapêuticos; aparelhos de ensaio para fins médicos; instrumentos terapêuticos termoeléctricos;
termómetros para fins médicos; monitores de compo¬sição corporal; termómetros; aparelho de
monitorização de anestesia; monitores de onda de pulso; monitores do gás expirado; respirómetros;
oxímetros; monitores de pacientes; monitores de sinais vitais; aparelhos de teste vasculares. (Classe
10) Escovas eléctricas (excepto peças de máquinas); escovas de dentes eléctricas; escovas de dentes;
e cabeças de escova de substituição para escovas de dentes eléctricas. (Classe 21)

PEDIDOS DE RECTFICAÇÃO

1760/2011/ME/MP

00001675/2011/ME/MP

CONTI COLA

Rectificação da Marca n.º 00001675/2011/ME/MP, em nome da CASA DI CONTI, LTDA,
residente na Av. Maria Pagotti Conte, 888, Cândido Mota, São Paulo, Brasil, publicado no 2º
Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação
do nome do Requerente.
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00001228/2010/ME/MP

Rectificação da Marca n.º 00001228/2010/ME/MP, em nome da Nikon Corporation, residente
na 12-1, Yarakucho 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan, publicado no 2º Boletim de Propriedade
Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação do Sinal da referida Marca.

985/2009/ME/MP

Rectificação da Marca n.º 985/2009/ME/MP, em nome da INTEL CORPORATION, re¬sidente em
2200 Mission College Boulevard, SANTA CLARA, Califórnia 95052-8119, Estados Unidos da América,
publicado no 1º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Julho de 2011, na parte relativa a data
do pedido de registo da referida marca - 12/03/2009.

986/2009/ME/MP&S

INTEL SPONSORS
OF TOMORROW

Rectificação da Marca n.º 986/2009/ME/MP&S, em nome da INTEL CORPORATION, residente em
2200 Mission College Boulevard, SANTA CLARA, Califórnia 95052-8119, Estados Unidos da América,
publicado no 1º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Julho de 2011, na parte relativa a data
do pedido de registo da referida marca - 17/03/2009.

PEDIDOS DE RECTIFICAÇÃO

PEDIDOS DE RECTFICAÇÃO

INTEL INSIDE

356/2008/MN/MP

CIMENTOS DE
CABO VERDE

Rectificação da Marca n.º 356/2008/MN/MP, em nome da Cimentos de Cabo Verde, S.A., residente
na Estrada de Tira Chapéu, Praia, Cabo Verde, publicado no Boletim Oficial nº 1, III Série, de 1 de
Janeiro de 2010, na parte relativa a publicação do nome da referida marca.

1619/2012/ME/MP

LAVANDINA
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Rectificação da Marca n.º 1619/2012/ME/MP , em nome da Bombril Mercosul S.A. , residente na
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, 09696-000, SP, Brasil , publicado
no 2º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação
do endereço do requerente da referida marca.
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1617/2012/ME/MP

DASH

Rectificação da Marca n.º 1617/2012/ME/MP, em nome da Bombril Mercosul S.A. , residente na
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, 09696-000, SP, Brasil , publicado
no 2º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação
do endereço do requerente da referida marca.

1618/2012/ME/MP

1620/2012/ME/MP

PINHO BRIL

Rectificação da Marca n.º 1620/2012/ME/MP, em nome da Bombril Mercosul S.A. , residente na
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, 09696-000, SP, Brasil , publicado
no 2º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação
do endereço do requerente da referida marca.

1216/2008/ME/MP

MATRIX

Rectificação da Marca n.º 1216/2008/ME/MP, em nome da L´OREAL, SA, residente em 14,
Rue Royale, F-75008, Paris, França, publicado no 1º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de
Julho de 2011, na parte relativa a publicação da lista de produtos - perfumes, águas de toilette;
geles e sais de banho e duche não para uso medicinal; sabonetes de toilette; desodorizantes para
o corpo; cosméticos, nomeadamente cremes, leites, loções, geles e pós para o rosto, para o corpo;
preparações para protecção solar (cosméticos); produtos de maquilhagem; champôs; geles, sprays,
espumas e bálsamos, para pentear e cuidar dos cabelos; lacas para os cabelos; tinturas e produtos
para a descoloração dos cabelos; produtos para a ondulação e para a permanente dos cabelos; óleos
essenciais para uso pessoal (Classe 3).
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PEDIDOS DE RECTIFICAÇÃO

PEDIDOS DE RECTIFICAÇÃO

KALIPTO

Rectificação da Marca n.º 1618/2012/ME/MP, em nome da Bombril Mercosul S.A. , residente na
Via Anchieta, s/n, Km 14, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo, 09696-000, SP, Brasil , publicado
no 2º Boletim de Propriedade Intelectual – BPI, de Setembro de 2012, na parte relativa a publicação
do endereço do requerente da referida marca.
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DESENHOS

4
DESENHO INDUSTRIA L

MODELOS DE UTILIDADE
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Actividade
Data do pedido

DESENHOS / MODELOS DE UTILIDADE

Produtos

Desenho nº
Requerente
Nacionalidade
Residência

Actividade
Data do pedido

180
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00001586/2008
Nariko Ohara e Kuniaki Takamatsu
Japonesa
538-18, Ayameikeminami 7-chome, Nara-shi, Nara 631-0033, Japan
34-22, Oaza, Shinchaya, Meiwa-cho, Taki-gun, Mie 515-0314, Japan
Industrial e Comercial
01/10/2008
O produto é utilizado para vestir no punho. O produto é também utilizado para vestir no tornozelo.

00001595/2008
Nakiro Ohara e Kuniaki Takama
Japonesa
538-18, Ayameikeminami 7-chome, Nara-shi, Nara 631-0033, Japan
34-22, Oaza, Shinchaya, Meiwa-cho, Taki-gun, Mie 515-0314, Japan

DESENHOS / MODELOS DE UTILIDADE

Desenho nº
Requerente
Nacionalidade
Residência

Industrial e Comercial
16/06/2008
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CONCESSÃO

de

TÍTULOS

DESENHOS / MODELOS DE UTILIDADE

de

PROPRIEDADE

5
CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE
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Nº Pedido 13

Marca | Definição

PACHA DISCOTHÉQUE
Titular

Titular

Riu Hotels, S.A.

Gebruder Woerle Ges.M.B.H.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

20-06-2005 09-05-2008

Nº Pedido 16

Marca | Definição

ESPANHOLA

VICTORIA TAP PORTUGAL

20-06-2005 02-05-2008

Nº Pedido 18

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 22

Marca | Definição

SOFTCAKE

Titular

Marca/Imagem

10-07-2006 28-11-2008

Nº Pedido 26

Marca | Definição

RICARD

Credin Portugal - Produtos Alimentares, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Titular

PERNOD RICARD, Société Anonyme
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

29-05-2006 02-05-2008

Nº Pedido 28

Marca | Definição

BERTRAND

Titular

Marca/Imagem

10-07-2006 28-11-2008

Nº Pedido 33

Marca | Definição

VINHO VERDE

PORTUGUESA

FRANCESA

Livraria Bertrand - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Titular

Comissão de Viticultura da região dos vinhos
verdes
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

03-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 35

Marca | Definição

RIU
KARAMBOA

Titular

PORTUGUESA

Nº Pedido 37

Marca | Definição

11-07-2006 28-11-2008

Nº Pedido 23

Marca | Definição

SO KLIN

Nº Pedido 27

Marca | Definição
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Havana Club Holding
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

29-05-2006 02-05-2008

Nº Pedido 31

Marca | Definição

THE COKE
SIDE OF LIFE

LUXEMBURGUESA

Titular

THE COCA COLA COMPANY
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

07-06-2006 18-04-2008

Nº Pedido 34

Marca | Definição

RIU FUNANÁ

INDONÉSIA

Titular

Marca/Imagem

AMERICANA

Titular

Riu Hotels, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

11-07-2006 02-05-2008

Nº Pedido 36

Marca | Definição

ESPANHOLA

ESPANHOLA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

10-07-2006 28-11-2008

Nº Pedido 39

Marca | Definição

PORTUGUESA

INDASA
Titular

Ciarga - Argamassa Secas, S.A.

182

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Credin Portugal - Produtos Alimentares, S.A.

CA CIARGA

Indasa - Indústria de Abrasivos, S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-07-2006 28-11-2008

PT Wings Surya

07-07-2006 18-04-2008

HAVANA CLUB

ESPANHOLA

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

CREDIN

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

11-07-2006 02-05-2008

RIU HOTELS

Riu Hotels, S.A.

Riu Hotels, S.A.

Marca/Imagem

AUSTRÍACA

Titular

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.

21-02-2006 18-04-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

HAPPY COW

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 12

PORTUGUESA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-06-2006 28-11-2008

PORTUGUESA
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PAN UP

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Titular

Credin Portugal - Produtos Alimentares, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

10-07-2006 28-11-2008

Nº Pedido 44

Marca | Definição

UPS

Nº Pedido 43

Marca | Definição

PORTUGUESA

UNITED
PARCEL
SERVICES

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

19-07-2006 28-11-2008

Nº Pedido 81

Marca | Definição

DIUREXAN

Titular

Marca/Imagem

22-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 92

Marca | Definição

AMERICANA

Meda Pharma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

CONCHA Y
TORO

Titular

Marca/Imagem

09-10-2006 28-11-2008

Nº Pedido 94

Marca | Definição

PORTUGUESA

Vina Concha Y Toro S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

CHILENO

Marca | Definição

GIV

13-09-2006 28-11-2008

Nº Pedido 91

Marca | Definição

BREGUET

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

09-10-2006 28-11-2008

Nº Pedido 93

Marca | Definição

DIANETICS

Titular

Marca/Imagem

29-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 95

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

HAVAIANAS

Titular

Marca/Imagem

29-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 99

Marca | Definição

AMERICANA

PT Wings Surya
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

29-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 100

Marca | Definição

INDONÉSIA

AMERICANA

São Paulo Alpergatas S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRASILEIRA

Titular

Religious Technology Center

Religious Technology Center

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Titular

Swatch AG (Swatch SA) ( Swatch LTD)
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

17-10-2006 28-11-2008

AMERICANA

British American Tobacco (Brands) Inc.

Marca | Definição

HUBBARD

SUIÇA

Religious Technology Center

Nº Pedido 97

Marca | Definição

Suíça

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

29-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 101

Marca | Definição

KENT

Marca/Imagem
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Montres Breguet S.A

Marca | Definição

Nº Pedido 98

AMERICANA

Titular

15-11-2006 28-11-2008

07-07-2006 28-11-2008

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Marca/Imagem

Marca/Imagem

SWATCH

Titular

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 96

AMERICANA

Abott Laboratories

Religious Technology Center

29-08-2006 28-11-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 62

Titular

Marca/Imagem

United Parcel Service of América, Inc.

19-07-2006 28-11-2008

United Parcel Service of América, Inc.

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

ALUVIA

Titular

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 42

AMERICANA

Titular

British American Tobacco (Brands) Inc.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-11-2006 28-11-2008

AMERICANA
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Nº Pedido 103

Marca | Definição

KENT LABEL 2007
Titular

British American Tobacco (Brands) Inc.

21-11-2007 28-11-2008

Nº Pedido 104

Marca | Definição

LONDON

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 106

Marca | Definição

BRITÂNICA

LUCKY STRIKE

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 108

Marca | Definição

AMERICANA

Marca | Definição

Nº Pedido 110

AMERICANA

10-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 107

Marca | Definição

British American Tobacco (Brands) Inc.

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 112

PETER
STUYVESANT

Marca/Imagem

Titular

Perdigão Agroindustrial S.A.

Titular

ROTHMANS

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

SUIÇA

Rothmans of Pall Mall Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-11-2006 28-11-2008

Nº Pedido 116

Marca | Definição

SUIÇA

Nº Pedido 115

Marca | Definição

SUIÇA

Titular

Religious Technology Center
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

29-08-2006 28-11-2008

Nº Pedido 117

Marca | Definição

Religious Technology Center

AMERICANA

Titular

Sociedad Española Del Acumulador Tutor, S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

29-08-2006 28-11-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-11-2006 28-11-2008

SPARK

Titular

BRASILEIRA

Rothmans of Pall Mall Limited

Marca/Imagem

SCIENTOLOGY

Titular

Marca/Imagem
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Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

Nº Pedido 114

184

Marca | Definição

Nº Pedido 113

American-Cigarette Company (Overseas) Limited

AMERICANA

PERDIGÃO

Marca | Definição

15-11-2006 28-11-2008

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

25-10-2006 28-11-2008

17-10-2006 28-11-2008

Marca/Imagem

ROYALS

Marca | Definição

PALL MALL FAMOUS CHARCOAL
FILTER

Marca/Imagem

AMERICANA

AMERICANA

British American Tobacco (Brands) Inc.

British American Tobacco (Brands) Inc.

25-10-2006 28-11-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

25-10-2006 28-11-2008

Titular

Titular

Marca/Imagem

SUIÇA

Titular

Nº Pedido 111

Marca | Definição

PALL MALL IMAGINE THAT

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Nº Pedido 109

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

LONGINES

Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A
(Longines Watch CO., Francillon Ltda.)

Titular

25-10-2006 28-11-2008

AMERICANA

Titular

British American Tobacco (Brands) Inc.

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 105

British American Tobacco (Brands) Inc.

25-10-2006 28-11-2008

British American Tobacco (Brands) Inc.

15-11-2006 28-11-2008

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

The London Tobacco Company Limited

08-11-2006 28-11-2008

PALL MALL

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

LUCKY
STRIKE

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

KOOL

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 102

AMERICANA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

20-09-2006 28-11-2008

ESPANHOLA
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TUDOR

Nº Pedido 119

Marca | Definição

TUDOR
Titular

Sociedad Española Del Acumulador Tutor, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

20-09-2006 07-11-2008

Nº Pedido 120

Marca | Definição

ESPANHOLA

VICEROY

Nº Pedido 122

Marca | Definição

VOGUE

Marca/Imagem

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 124

AMERICANA

Marca | Definição

SUIÇA

17-10-2006 28-11-2008

Nº Pedido 123

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 126

Marca | Definição

SUIÇA

DUNHILL GREEN LABEL

American-Cigarette Company (Overseas) Limited

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 128

Marca | Definição

DUNHILL

BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 130

Marca | Definição

BRITÂNICA

DUNHILL INTERNATIONAL

Nº Pedido 127

Marca | Definição

Nº Pedido 132

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRITÂNICA

Marca | Definição

DUNHILL TOP LEAF

28-05-2007 28-11-2008

Nº Pedido 129

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRITÂNICA

DUNHILL FINE CUT
Dunhill Tobacco of London Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

28-05-2007 28-11-2008

Nº Pedido 131

Marca | Definição

BRITÂNICA

DUNHILL LIGHTS
Titular

Dunhill Tobacco of London Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

28-05-2007 28-11-2008

Nº Pedido 133

Marca | Definição

BRITÂNICA

Titular

British American Tobacco (Brands) Limited

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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BRITÂNICA

Titular

Dunhill Tobacco of London Limited

03-08-2007 28-11-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

DUNHIL0 BLUE LABEL
Dunhill Tobacco of London Limited

Dunhill Tobacco of London Limited

28-05-2007 28-11-2008

BRITÂNICA

Titular

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-05-2007 28-11-2008

Dunhill Tobacco of London Limited

15-11-2006 28-11-2008

Marca | Definição

DUNHILL RED LABEL

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

SUIÇA

Dunhill Tobacco of London Limited

Dunhill Tobacco of London Limited

28-05-2007 28-11-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

19-09-2007 28-11-2008

Titular

Titular

Marca/Imagem

ITALIANA

Titular

American-Cigarette Company (Overseas) Limited

02-11-2007 28-11-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

YAMAMAY

Inticom S.P.A.

Nº Pedido 125

Marca | Definição

VOGUE LABEL 2007

AMERICANA

Titular

American-Cigarette Company (Overseas) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 121

Titular

15-11-2006 28-11-2008

British American Tobacco (Brands) Inc.

07-11-2006 28-11-2008

British American Tobacco (Brands) Inc.

25-10-2006 28-11-2008

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 118

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-05-2007 28-11-2008

BRITÂNICA

185
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INTEL VPRO

Nº Pedido 135

Marca | Definição

VPRO

Titular

Intel Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

17-04-2007 28-11-2008

Nº Pedido 136

Marca | Definição

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 148

Marca | Definição

JORDANA

CALEFFI

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 151

CAPRI-SONNE

Stichting BDO

17-04-2007 28-11-2008

Nº Pedido 149

Marca | Definição

ITALIANA

Marca/Imagem

Titular

CAPRI-SUN

Titular

Marca/Imagem

25-07-2006 01-01-2010

Nº Pedido 155

Marca | Definição

Capri Sun AG
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

SUÍÇA

CENTRAL
Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

01-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 156

Marca | Definição

Titular

ABREU - CARGA E TRÂNSITOS, LDA
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

12-07-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 158

Marca | Definição

Marca | Definição

boletim finalissimo.indd 186

SUÍÇA

CENTRAL DE CERVEJAS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

01-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 157

Marca | Definição

ADEGA
COOPERATIVA
DE BORBA

PORTUGUESA

Titular

ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, C.R.L.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

12-09-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 159

Marca | Definição

PORTUGUESA

PepsiCo, Inc

PORTUGUESA

Marca/Imagem
Nº Pedido 161

CHESTER
CHEETAH

Titular

PepsiCo, Inc
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 160

Capri Sun AG

Marca/Imagem

VIAGENS ABREU, S.A.

12-07-2010 Julho de 2011

186

PORTUGUESA

Marca | Definição

CAPRI-SUN

SCC – Sociedade Central de Cervejas e
Bebidas, S.A

Titular

Marca/Imagem

Marca/Imagem

PORTUGUESA

PORTUGUESA

Titular

SCC – Sociedade Central de Cervejas e
Bebidas, S.A

CHEETOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

12-07-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 152

Marca | Definição

HOLANDESA

ABREU

Marca | Definição

Nº Pedido 154

AGÊNCIA
ABREU

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

VIAGENS ABREU, S.A.

CAPRI-SONNE

25-07-2006 01-01-2010

ABREU CARGA

BDO

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

AMERICANA

Titular

CALEFFI S.P.A.

06-02-2007 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 137

Titular

Marca/Imagem

Intel Corporation

17-04-2007 28-11-2008

Al-Fakher for Tobacco Trading & Agencies CO., Ltd.

22-10-2007 28-11-2008

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO
CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS

Nº Pedido 134

AMERICANA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

AMERICANA

Marca | Definição

CHESTER CHEETAH
Titular

PepsiCo, Inc
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

AMERICANA

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:12:40
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Marca | Definição

DISCOVERY

Titular

Nº Pedido 172

SOPORCEL – Sociedade Portuguesa
de Papel, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

24-10-2006 01-01-2010

Nº Pedido 173

Marca | Definição

PORTUGUESA

DORITOS

Nº Pedido 184

Marca | Definição

AMERICANA

Nº Pedido 182

Marca | Definição

Nº Pedido 185

Marca | Definição

CONCESSÃO
CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS

Marca | Definição

FRITOS

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 198

LAY’S

AMERICANA

19-06-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 197

Marca | Definição

AMERICANA

Marca/Imagem
Nº Pedido 200

Titular

AMERICANA

Titular

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 211

Marca | Definição

AMERICANA

CICLO 21
Titular

União Química Farmacêutica National S/A
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

31-03-2008 Julho de 2011

Marca | Definição

CENTURY 21

BRASILEIRA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

01-03-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 204

Marca | Definição

CHIPICAO

Titular

Marca/Imagem

11-05-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 212

Marca | Definição

CIN

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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AMERICANA

CENTURY 21 REAL ESTATE LLC

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

01-03-2007 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

Titular

PepsiCo, Inc

Marca/Imagem

ALEMÃ

PepsiCo, Inc

Marca | Definição

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

LAY´S

Nº Pedido 202

AMERICANA

Audi AG

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

Marca/Imagem

Marca | Definição

MARS, INCORPORATED

Marca/Imagem

CENTURY 21

Nº Pedido 187

Titular

20-08-2008 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 195

Titular

Marca/Imagem

PepsiCo, Inc

14-06-2006 01-01-2010

BOUNTY

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

SUÍÇA

PepsiCo, Inc

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 186

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-11-2006 Julho de 2011

PepsiCo, Inc

14-06-2006 01-01-2010

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

FRITO LAY

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Davidoff & Cie SA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

PepsiCo, Inc

14-06-2006 01-01-2010

PepsiCo, Inc

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

AMBASSADRICE

Titular

Marca | Definição

DORITOS

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 171

AMERICANA

Chipima - Sociedade de produtos
Alimentares, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Titular

CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-09-2008 Julho de 2011

PORTUGUESA
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Nº Pedido 215

Marca | Definição

COHIBA
Titular

Corporacion Habanos, S.A., Sociedade Cubana
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

26-03-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 217

Nº Pedido 218

Marca | Definição

Titular

COMPAL
ESSENCIAL

Titular

Marca/Imagem

24-09-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 222

Marca | Definição

OSRAM

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 221

Marca | Definição

ALEMÃ

COMPAL
Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

21-06-2006 Julho de 2011

PORTUGUESA

Marca/Imagem

Nº Pedido 226

RED BULL

AUSTRÍACA

Marca | Definição

RED BULL

Red Bull GmbH
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 228

Marca | Definição

AUSTRÍACA

Marca | Definição

RUFFLES

Marca/Imagem

Marca/Imagem

CONVENTO
DA VILA

Titular

Marca/Imagem

12-09-2007 Julho de 2011

188
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FRANCESA

Titular

Renault s.a.s.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-06-2006 01-01-2010

FRANCESA

Marca | Definição

RUFFLES (2003)

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

14-06-2006 01-01-2010

Nº Pedido 232

Marca | Definição

AMERICANA

Titular

Granmilano - S.P.A

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

AUSTRÍACA

PepsiCo, Inc

PepsiCo, Inc

Nº Pedido 233

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Titular

14-06-2006 01-01-2010

Marca | Definição

Marca | Definição

Nº Pedido 230

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 231

PORTUGUESA

RED BULL (FIG)

Nº Pedido 227

Renault s.a.s.

14-06-2010 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

10-10-2006 01-01-2010

09-06-2006 01-01-2010

Titular

Marca/Imagem

QUINTA DO LAGO

Marca/Imagem

RENAULT

Titular

09-06-2006 01-01-2010

PORTUGUESA

Red Bull GmbH

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Red Bull GmbH

09-06-2006 01-01-2010

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.

Quinta do Lago – Empreendimentos Imobiliário
e Turísticos, S.A.

Nº Pedido 225

Marca | Definição

Red Bull ENERGY DRINK

CUBANA

Titular

COMPAL-COMPANHIA DE PRODUTORA DE
CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca | Definição

22-08-2006 01-01-2010

Nº Pedido 224

Corporacion Habanos, S.A., Sociedade Cubana

26-03-2008 Julho de 2011

Marca/Imagem

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

CUBANA

Osram

COMPAL

COHIBA

Marca | Definição

CONCESSÃO
CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS

Nº Pedido 214

AMERICANA

Marca/Imagem
Nº Pedido 236

TAZOS

ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, C.R.L.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-02-2007 01-01-2010

ITALIANA

Marca | Definição

Titular

PepsiCo, Inc

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

22-09-2006 01-01-2010

AMERICANA

boletim da propriedade intelectual
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Nº Pedido 239

Marca | Definição

TICKET RESTAURANT
Titular

Titular

Ticket Restaurant de Portugal – Sociedade
Emissora de Títulos de Refeição, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

29-08-2006 01-01-2010

Nº Pedido 240

Marca | Definição

DAVIDOFF

Titular

PORTUGUESA

Granmilano - S.P.A

08-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 241

Marca | Definição

Nº Pedido 242

Marca | Definição

CONCESSÃO
CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS

UCAL

SUÍÇA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 244

Marca | Definição

PORTUGUESA

09-11-2006 01-01-2010

Nº Pedido 243

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 245

Marca | Definição

3TC

Marca | Definição

Nº Pedido 247

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 249

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 250

Marca | Definição

AMERICANA

Marca | Definição

AVAYA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 251

Marca | Definição

FRANCESA

BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

08-02-2008 01-01-2010

Nº Pedido 253

Marca | Definição

BBVA

AMERICANA

Titular

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Marca | Definição

Avaya Inc

Titular

08-02-2008 01-01-2010

FRANCESA

BENSON E HEDGE SPECIAL FILTER

28-05-2007 01-01-2010

Avaya Inc

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

27-11-2008 01-01-2010

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 252

Sogreah Consultants

Marca/Imagem

Alcatel Lucent

11-06-2008 01-01-2010

Titular

Benson & Hedges (overseas) Limited

Titular

Marca/Imagem

AMERICANA

Titular

American International Group, Inc

27-06-2007 01-01-2010

ALCATEL

BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-05-2007 01-01-2010

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

2K

Marca/Imagem

ACCROPODE

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 248

AIG

SUÍÇA

3TC

08-02-2008 01-01-2010

SUÍÇA

PPG Industries Ohio, Inc.

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-11-2006 Julho de 2011

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 246

DAVIDOFF 888
Davidoff & Cie SA

Davidoff & Cie SA

09-11-2006 Julho de 2011

PORTUGUESA

Titular

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Parmalat Portugal – Produtos Alimentares, LDA

16-01-2007 01-01-2010

UCAL SÃO LOURENÇO
Parmalat Portugal – Produtos Alimentares, LDA

Titular

Marca/Imagem

ITALIANA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-11-2006 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Davidoff & Cie SA

Marca/Imagem

Marca | Definição

TRE MARIE

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 237

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

31-07-2007 01-01-2010

ESPANHOLA
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BENSON &
HEDGES

Titular

Marca/Imagem

28-05-2007 01-01-2010

Nº Pedido 256

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

15-11-2006 01-01-2010

Nº Pedido 258

Marca | Definição

INGLESA

Benson & Hedges (overseas) Limited

INGLESA

28-05-2007 01-01-2010

Nº Pedido 257

Marca | Definição

BP, P.L.C.

02-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 259

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Marca | Definição

CARDIPRIL

Titular

Marca/Imagem

06-07-2007 01-01-2010

Nº Pedido 262

Marca | Definição

INGLESA

Marca/Imagem
Nº Pedido 261

JAPONESA

Titular

Marca/Imagem

09-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 266

Marca | Definição

DELL
PRECISION

Titular

Marca/Imagem

13-03-2007 01-01-2010

Nº Pedido 268

Marca | Definição

DELL

Marca/Imagem

Nº Pedido 263

Marca | Definição

190
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BRITÂNICA

Titular

J. & P. Coats, Limited

ESCOCESA

Teva Pharmaceutical Industries Ltd
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ISRAELITA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

17-10-2007 01-01-2010

Nº Pedido 265

Marca | Definição

CRAVEN A

Titular

Marca/Imagem

20-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 267

Marca | Definição

ESCOCESA

Carreras Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

INGLESA

DELL

Titular

Dell Inc.

Dell Inc.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

DELL

Titular

Dell Inc.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-03-2007 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-07-2007 01-01-2010

COATS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

COPAXONE

Marca | Definição

YEOMAN

Marca/Imagem

J. & P. Coats, Limited

Marca | Definição

HOLANDESA

Allied Domecq Spirits & Wine Limited

Titular

Nº Pedido 264

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-05-2008 01-01-2010

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

17-10-2007 01-01-2010

DHL

DHL Operations B.V

Tanabe Seiyaku Co, Ltd.

Marca/Imagem

INGLESA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 260

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

BP, P.L.C.

02-02-2007 01-01-2010

INGLESA

Titular

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

British American Tobacco (Brands)
Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca | Definição

BENSON & HEDGE LABEL
Titular

Benson & Hedges (overseas) Limited

BRITISH
AMERICAN
TOBACCO

BP

Nº Pedido 255

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 254

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

13-03-2007 01-01-2010

Nº Pedido 270

Marca | Definição

AMERICANA

EMBASSY

EMBASSY

Titular

Marca/Imagem

15-11-2006 01-01-2010

British American Tobacco (Brands) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

INGLESA

boletim da propriedade intelectual
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DUNHILL SINCE 1907

Marca/Imagem
Nº Pedido 273

ELPOZO

Marca/Imagem
Nº Pedido 275

Titular

Titular

DHL Operations B.V.

Dunhill Tobacco Of London Limited

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-05-2008 01-01-2010

HOLANDESA

Nº Pedido 274

Marca | Definição

ELPOZO
Titular

ESPANHOLA

Marca | Definição

ALCATEL LUCENT

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

03-05-2007 01-01-2010

Nº Pedido 277

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 279

Marca | Definição

EXX-PRINT

Titular

Marca/Imagem

27-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 281

Marca | Definição

AMERICANA

Titular

Exxonmobil Oil Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 283

Marca | Definição

AMERICANA

Marca | Definição

Marca | Definição

Nº Pedido 278

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 280

Marca | Definição

AMERICANA

Titular

Exxonmobil Oil Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

27-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 282

Marca | Definição

EXXSOL D

Titular

Marca/Imagem

27-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 284

Marca | Definição

AMERICANA

Exxonmobil Oil Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Fiesta Hotels & Resorts, S.L

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

23-11-2007 01-01-2010

Nº Pedido 286

Marca | Definição

ESPANHOLA

Titular

Fiesta Hotels & Resorts, S.L.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ESPANHOLA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Exide Technologies

26-03-2007 01-01-2010

Fiesta Hotels & Resorts, S.L.

23-11-2007 01-01-2010

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 285

Exxonmobil Oil Corporation

27-05-2008 01-01-2010

Exxonmobil Oil Corporation

27-05-2008 01-01-2010

BRITÂNICA

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 276

EXXON

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

27-05-2008 01-01-2010

EXXSOL

AMERICANA

Exxonmobil Oil Corporation

Marca/Imagem

EMBASSY

20-08-2007 01-01-2010

EXIDE

Exxonmobil Oil Corporation

27-05-2008 01-01-2010

EXXON MOBIL

FRANCESA

Titular

Marca/Imagem

BRITÂNICA

Marca | Definição

Marca/Imagem

ESCAID

Alcatel Lucent

Marca/Imagem

16-12-2008 01-01-2010

British American Tobacco (Brands) Limited

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

22-01-2008 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Elpozo Alimentacion, S.A.

Titular

ESSO

Marca/Imagem

CONCESSÃO DE TÍTULOS

DHL

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

23-11-2007 01-01-2010

ESPANHOLA
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Nº Pedido 288

Marca | Definição

HAMILTON
INTERNATIONAL
AG

Titular

EXXONMOBIL OIL CORPORATION

27-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 289

Marca | Definição

HAN

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Marca | Definição

IBEROSTAR

Titular

Marca/Imagem

06-12-2006 01-01-2010

Nº Pedido 293

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 295

JACK DANIEL’S

Marca/Imagem
Nº Pedido 297

JARDIN SOUS
LA NEIGE

Marca | Definição

IMPERIAL

AMERICANA

Marca | Definição

AMERICANA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

11-12-2007 01-01-2010

AMERICANA

Marca | Definição

JACK DANIEL´S
Titular

Innovation Plus Holdings Corp

INGLESA

Marca | Definição

JAGO

01-01-2010

Nº Pedido 298

Marca | Definição

INGLESA

British American Tobacco (Brands) Limited

22-02-2008 01-01-2010

Nº Pedido 300

Marca | Definição

British American Tobacco (Brands) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

INGLESA

Furgosa, S.A de C.V
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

JAPONESA

BRITÂNICA

Titular

British American Tobacco (Brands) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

20-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 302

Marca | Definição

KAYABA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

JPS

Titular

SUIÇA

Titular

American-Cigarette Company (Overseas) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

18-03-2008 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 294

Nº Pedido 296

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca | Definição

Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L

07-05-2008 01-01-2010

Jack Daniel’s Properties, Inc

Nº Pedido 301

ESPANHOLA

Titular

Marca/Imagem

Titular

22-02-2008 01-01-2010
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Nº Pedido 292

Jack Daniel’s Properties, Inc

Marca | Definição

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-11-2007 01-01-2010

Titular

JACK DANIEL´S

Marca | Definição

192

BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

01-01-2010

SUIÇA

HITACHI

Marca/Imagem

EXXONMOBIL OIL CORPORATION

Nº Pedido 299

Marca/Imagem

Marca | Definição

Titular

27-05-2008 01-01-2010

JUMEX

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

JONH PLAYER
GOLD LEAF

Nº Pedido 290

Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d.d.a.
Hitachi, Ltd)

Iberostar Hoteles y Apartamentos, S.L

27-05-2008 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 291

Hamilton International AG
Hamilton International Ltd.
Hamilton International SA
19-01-2007 01-01-2010

EXXONMOBIL OIL CORPORATION

27-05-2008 01-01-2010

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

IMPERIAL

AMERICANA

Marca | Definição

CONCESSÃO
CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS

Nº Pedido 287

Marca/Imagem

MEXICANA

Titular

Kayaba Industry CO.Ltd (Kayaba Kogyo
Kabushiki) Kaisha)
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

12-06-2007 01-01-2010

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:12:48
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Nº Pedido 304

Marca | Definição

Titular

Titular

Kiwi Quality Shoe Polish

12-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 305

Marca | Definição

KIWI

Kiwi European Holdings B.V

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

HOLANDESA

06-12-2006 01-01-2010

Nº Pedido 306

Marca | Definição

Nº Pedido 307

HOLANDESA

KYB

12-06-2007 01-01-2010

Nº Pedido 308

Marca | Definição

CONCESSÃO
CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS

Nº Pedido 309

LAMBERT &
BUTLER
Marca/Imagem
Nº Pedido 311

LUCENT

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

LAMBERT & BUTLER word

15-11-2006 01-01-2010

Marca | Definição

22-01-2008 01-01-2010

Nº Pedido 310

Marca | Definição

The London Tobacco Company Limited

20-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 313

Marca | Definição

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 316

Marca | Definição

NEWPORT

Titular

Marca/Imagem

20-08-2007 01-01-2010

AMERICANA

31-07-2007 01-01-2010

Nº Pedido 315

Marca | Definição

AMERICANA

Nº Pedido 317

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

OMEGA

Omega SA (Omega AG) (Omega LTD)

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

19-01-2007 01-01-2010

SUIÇA

Marca | Definição

PETER STUYVESANT
Titular

American-Cigarette Company (Overseas) Limited

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual

boletim finalissimo.indd 193

AMERICANA

Titular

British American Tobacco (Brands) Inc.

27-05-2008 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

Titular

Marca/Imagem

Exxonmobil Oil Corporation

27-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 319

Marca | Definição

PALL MALL

ITALIANA

Titular

Marca/Imagem

British American Tobacco (Brands) Inc.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

NAPPAR

The Coca-Cola Company

08-02-2008 01-01-2010

M2-EMMEDUE
Emmedue, S.P.A.

Titular

Marca/Imagem

INGLESA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Lucent Technologies Inc

Nº Pedido 314

INGLESA

Titular

Titular

11-06-2008 01-01-2010

Nº Pedido 318

INGLESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

British American Tobacco (Brands) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

L&B LAMBERT & BUTLER
British American Tobacco (Brands) Limited

Titular

Marca/Imagem

MINUTE MAID

JAPONESA

JAPONESA

Titular

Kayaba Industry CO.Ltd (Kayaba Kogyo
Kabushiki Kaisha))
12-06-2007 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

KYB SPECIAL FORM
Kayaba Insdustry Co., Ltd. (Kayaba Kogyo
Kanushi Kaisha)

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

HOLANDESA

Titular

Kiwi European Holdings B.V

06-12-2006 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 303

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-05-2007 01-01-2010

SUIÇA
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PGA

Nº Pedido 321

Marca | Definição

PGA

Titular

Titular

The Professional Golfer’s Association Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

31-07-2007 01-01-2010

Nº Pedido 322

Marca | Definição

BRITÂNICA

PUMA

Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport

05-12-2006 01-01-2010

Nº Pedido 323

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 324

Marca | Definição

RADISSON

Titular

Marca/Imagem

12-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 327

Marca | Definição

SEIKO

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 328

Marca | Definição

British American Tobacco (Brands) Inc
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

Titular

SOLVESSO

Titular

Marca/Imagem

27-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 332

Marca | Definição

JAPONESA

Skol International Developments Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

27-05-2008 01-01-2010

Nº Pedido 333

Marca | Definição

SOUTHERN
COMFORT

Titular

Marca/Imagem

10-08-2007 01-01-2010

BERMUDA

BRITÂNICA

Exxonmobil Oil Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Titular

Exxonmobil Oil Corporation

Southern Comfort Properties Inc.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Marca | Definição

STATE EXPRESS 555
Titular

Ardath Tobacco Company Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

10-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 334

Marca | Definição

STATE
EXPRESS
555

Southern Comfort Properties Inc.

20-08-2007 01-01-2010

SUIÇA

Titular

Nº Pedido 330

SOMENTOR
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28-05-2007 01-01-2010

Marca | Definição

Marca | Definição

194

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

20-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 331

ALEMÃ

ROTHMANS RED LABEL

Marca/Imagem

15-04-2007 01-01-2010

Marca/Imagem

Nº Pedido 325

Marca | Definição

SILK CUT

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha

Marca/Imagem

Nº Pedido 335

05-12-2006 01-01-2010

Rothmans Of Pall Mall Limited

Titular

Nº Pedido 329

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

02-10-2007 01-01-2010

PUMA

Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport

Radisson Hotels International, Inc

Marca/Imagem

SKOL

ALEMÃ

ALEMÃ

Titular

Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport

05-12-2006 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

PUMA

CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS
CONCESSÃO

Nº Pedido 320

Titular

Ardath Tobacco Company Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

20-08-2007 01-01-2010

Nº Pedido 336

Marca | Definição

STATE
EXPRESS
Marca/Imagem

AMERICANA

BRITÂNICA

Titular

Ardath Tobacco Company Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

20-08-2007 01-01-2010

BRITÂNICA

boletim da propriedade intelectual
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Nº Pedido 338

Marca | Definição

TERIOS

TEVA

Titular

Daihatsu Motor CO., Ltd.

11-07-2008 01-01-2010

Nº Pedido 339

Marca | Definição

TIARA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 341

Marca | Definição

Dicamex
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

25-05-2007 01-01-2010

Nº Pedido 345

Marca | Definição

Marca | Definição

SUIÇA

Marca | Definição

Nº Pedido 350

Marca | Definição

PORTUGUESA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

08-11-2006 01-01-2010

Nº Pedido 353

Marca | Definição

ALEMÃ

Marca/Imagem

Aldemar AG
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

27-05-2008 01-01-2010
Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-04-2008 01-01-2010
Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-11-2006 01-01-2010
Marca | Definição

Titular

Bata Brands S.à.r.l., Luxembourg, Succursale de
Lausanne
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-08-2006 01-01-2010

Nº Pedido 356

Marca | Definição

Cimpor Cabo Verde, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-02-2008 01-01-2010

Nº Pedido 361

Marca | Definição

Nº Pedido 362

Marca | Definição

DAGRAGEL

Titular

DAGRAVIT 8

Titular

Marca/Imagem

28-09-2006 01-01-2010

C. VERDIANA

Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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SUÍÇA

Titular

Marca/Imagem

Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.

ALEMÃ

BATA

28-09-2006 01-01-2010 SUÍÇA

PORTUGUESA

HOLANDESA

BECK´S

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

ZWAN

Marca/Imagem

CIMPOR
CABO VERDE

Titular

Exxonmobil Oil Corporation

Brauerei Beck Gmbh & Co. Kg

BATA

Brauerei Beck Gmbh & Co. Kg

Titular

Titular

Nº Pedido 351

Titular

VARSOL

Meatpoint B.V.

Nº Pedido 349

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

SUIÇA

Titular

Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.

28-09-2006 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 342

Titular

Marca/Imagem

Tissot SA

19-01-2007 01-01-2010

Marca/Imagem

ISRAELITA

Titular

Marca/Imagem

Nº Pedido 346

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 348

C&A

Marca | Definição

American Cigarettes Company Overseas Limited

20-08-2007 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 340

Titular

Marca/Imagem

BECK’S

FRANCESA

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

09-02-2007 01-01-2010

VARSOL

Titular

Marca/Imagem

BEBEGEL

ANTILHANA

Titular

Marca/Imagem

TISSOT

Global Hotels & Resorts Ip Bv

08-02-2008 01-01-2010

WINFIELD

JAPONESA

Titular

Marca/Imagem

TRES ORIX
FORTE
CONCESSÃO DE
DE TÍTULOS
TÍTULOS
CONCESSÃO

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 337

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-09-2006 01-01-2010

PORTUGUESA
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DAGRAVIT
B-COMPLEX

Titular

Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

28-09-2006 01-01-2010

Nº Pedido 365

DAGRAVIT
D-CALCIUM

Marca | Definição

Titular

Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

28-09-2006 01-01-2010

Marca | Definição

Nº Pedido 371

Marca | Definição

DAGRAVIT
TOTAL

Titular

FASCINANTE

Titular

Marca/Imagem

28-09-2006 01-01-2010

Nº Pedido 375

Marca | Definição

FORUM

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 364

Marca | Definição

PORTUGUESA

Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Mistolin-Produtos de limpeza, Lda.

28-09-2006 01-01-2010

Nº Pedido 382

Marca | Definição

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Nº Pedido 384

Marca | Definição

Nº Pedido 385

Hertz System, Inc.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

KREMLYOVSKAYA

HOEGAARDEN

Titular

Nº Pedido 387

AMERICANA

Spirits International N.V
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

05-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 389

Marca | Definição

Aruba Caraíbas Hol.

Anheuser - Busch InBev S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

08-11-2006 01-01-2010

Nº Pedido 396

Marca | Definição

MARILAN

Marca/Imagem
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boletim finalissimo.indd 196

Brandbrew S.A
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

JPX- Produtos de Higiene e limpeza Lda.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

28-09-2006 01-01-2010

Nº Pedido 390

Marca | Definição

PORTUGUESA

Titular

Anheuser - Busch InBev S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

08-11-2006 01-01-2010

Nº Pedido 397

Marca | Definição

BELGA

MASTERCARD
MasterCard International Incorporated
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

16-08-2006 01-01-2010

Marca | Definição

Nº Pedido 410

Marca | Definição

Titular

MILANESA

Titular

BRASILEIRA

JPX- Produtos de Higiene e limpeza Lda.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-09-2006 01-01-2010

Luxemburguesa

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 409

Titular

Marca | Definição

Marilan Alimentos, S.A.

05-01-2007 01-01-2010

Marca | Definição

Nº Pedido 388

Titular

Marca/Imagem

MILAGRO

BELGA

HOLANDESA

HOEGAARDEN

08-11-2006 01-01-2010

LEFFE

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

05-02-2007 01-01-2010

Marca/Imagem

LAVAX

Titular

Marca/Imagem

HEINEKEN

Heineken Brouwerijen B.V

12-04-2007 01-01-2010 Ilhas Virgens Britânicas

05-01-2007 01-01-2010

PORTUGUESA

Titular

Potomac Tobacco Company Ltd

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Marca/Imagem

HERTZ

PORTUGUESA

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 363

PORTUGUESA

Marca/Imagem

AMERICANA

CEREALIS, PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-09-2006 01-01-2010

PORTUGUESA

boletim da propriedade intelectual
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MOSKOVSKAYA

SPIRITS INTERNATIONAL N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 428

Marca | Definição

HOLANDESA

Fashion Box Group S.P.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

05-01-2007 01-01-2010

Nº Pedido 440

Marca | Definição

ITALIANA

Titular

Mistolin-Produtos de limpeza, Lda.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

28-09-2006 01-01-2010

Nº Pedido 442

Marca | Definição

PORTUGUESA

Anheuser - Busch InBev S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

08-11-2006 01-01-2010

Nº Pedido 450

Marca | Definição

STOLICHNAYA

Marca/Imagem
Nº Pedido 452

SUMOL

BELGA

HOLANDESA

Marca | Definição

Titular

SUMOLIS GESTÃO DE MARCAS, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Titular

Meda Pharma – Produtos Farmacêuticos, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-09-2006 01-01-2010

PORTUGUESA

Nacionalidade

Nº Pedido 441

Marca | Definição

STELLA
ARTOIS

Titular

Anheuser - Busch InBev S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

08-11-2006 01-01-2010

Nº Pedido 443

Marca | Definição

BELGA

Titular

SPIRITS INTERNATIONAL N.V.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

05-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 451

Marca | Definição

HOLANDESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

05-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 453

Marca | Definição

SUPERMATCH

HOLANDESA

Titular

Potomac Tobacco Company Ltd
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

12-04-2007 01-01-2010 Ilhas Virgens Britânicas

Nº Pedido 463

Marca | Definição

YES

Marca/Imagem

Titular

Potomac Tobacco Company Ltd
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

12-04-2007 01-01-2010 Ilhas Virgens Britânicas
Marca | Definição

PEPSI
Titular

Acer Incorporated

Pepsico, INC

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

TAIWANESA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Data pedido Publicação (BO/BPI)

22-02-2007 01-01-2010 PORTUGUESA

Nº Pedido 498

Marca | Definição

ACER

13-03-2009 01-01-2010

SASEL-SOCIEDADE DE AGUAS DA SERRA DA
ESTRELA, S.A.

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Titular

SPIRITS INTERNATIONAL N.V.

SUMOL

Marca | Definição

HOLANDESA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

02-02-2007 01-01-2010

Nº Pedido 457

Nº Pedido 466

Marca | Definição

SPIRITS INTERNATIONAL N.V.

23-02-2007 01-01-2010

Marca/Imagem

Nº Pedido 433

Titular

Marca/Imagem

TRANSPULMINA

02-02-2007 01-01-2010

STOLI

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

SERRA DA
ESTRELA

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

Titular

SPIRITS INTERNATIONAL N.V.

05-02-2007 01-01-2010

STARLIM

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Titular

Marca/Imagem

REPLAY

Nº Pedido 414

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 413

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-10-2008 01-01-2010

AMERICANA
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Nº Pedido 500

Marca | Definição

Titular

Titular

Pepsico, INC

Pepsico, INC

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

07-10-2008 01-01-2010

Nº Pedido 501

Marca | Definição

AMERICANA

07-10-2008 01-01-2010

Nº Pedido 512

Marca | Definição

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

CELERON

Marca/Imagem
Nº Pedido 518

AMERICANA

Nº Pedido 520

Nº Pedido 515

Marca | Definição

Marca/Imagem

28-02-2008 01-01-2010

Marca | Definição

Nº Pedido 519

Marca | Definição

Titular

INTEL ATOM

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

01-07-2008 01-01-2010

AMERICANA

CIGALA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-07-2008 01-01-2011

ESPANHOLA

Marca/Imagem

30-12-2008 01-01-2010

Marca/Imagem
Nº Pedido 521

Marca | Definição

INTEL CORE
Titular

INTRU

01-07-2008 01-01-2010

Titular

Intel Corporation

INTEL CORE

Nº Pedido 522

INTEL

Intel Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Marca | Definição

INTRU

15-09-2008 01-01-2010

Nº Pedido 524

Marca | Definição

AMERICANA

Intel Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-09-2008 01-01-2010

Nº Pedido 527

Marca | Definição

Marca/Imagem
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AMERICANA

Titular

Intel Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

03-11-2008 01-01-2010

Intel Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-02-2008 01-01-2010

AMERICANA

Marca | Definição

INTEL
Titular

Intel Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 523

Marca | Definição

AMERICANA

Titular

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

01-07-2008 01-01-2010

Nº Pedido 525

Marca | Definição

LOURO

Titular

Marca/Imagem

AMERICANA

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

05-05-2008 01-01-2010

JUAN VALDEZ

Titular

COLOMBIANA

Intel Corporation

Marca/Imagem

Intel Corporation

PENTIUM

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

CENTRINO

Titular

Ebro Puleva, S.A.

Marca/Imagem

CAFÉ COLOMBIA
Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 513

AMERICANA

Titular

Pepsico, INC

07-10-2008 01-01-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 499

COLOMBIANA

Titular

Saludães – Produtos Alimentares, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

03-11-2008 01-01-2010

Nº Pedido 530

Marca | Definição

TV GLOBO

Titular

Marca/Imagem

26-06-2008 01-01-2010

PORTUGUESA

Globo Comunicações e Participações, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRASILEIRA

boletim da propriedade intelectual
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Nº Pedido 538

Marca | Definição

FRISCHLI

BEHIKE

Titular

Frischli Michwerke Gmbh
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

24-11-2008 01-01-2010

Nº Pedido 539

Marca | Definição

ALEMÃ

BOM PETISCO
Titular

Cofaco Açores - Industria de Conservas S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

24-12-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 557

Marca | Definição

MACARONÉSIA

Nacionalidade

PORTUGUESA

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 562

Marca | Definição

NOKIA

Marca | Definição

KRETXEU

Marca | Definição

THE KING

Nº Pedido 561

Marca | Definição

Nacionalidade

BÚLGARA

Marca/Imagem
Nº Pedido 566

Marca | Definição

TORRO

Marca | Definição

Nº Pedido 571

Marca | Definição

Marca | Definição

BÚLGARA

31-12-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 575

Marca | Definição

ADAM

BÚLGARA

BRITÂNICA

AFRICA INFORMARKET

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ESPANHOLA

OPEL EISENACH GMBH
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-07-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 577

Marca | Definição

ALEMÃ

AEOLUS
Titular

Aeolus Tyre Co. Ltd.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

18-03-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 579

Marca | Definição

CHINESA

AFRICA RAILWAYS LOGO
Titular

Africa Raiwasy Limited

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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BRASILEIRA

Titular

Marca/Imagem

Câmara de comercio de Santa Cruz de Tenerife

30-12-2008 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

BÚLGARA

Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 578

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-03-2010 Julho de 2011

TURNER ENTERTAINMENT NETWORKS
INTERNATIONAL LIMITED
21-05-2009 Julho de 2011

Marca | Definição

SOLTRÓPICO

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

CUBANA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 576

ADULT SWIM

FILANDESA

Finansconsult Eood

18-03-2010 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

24-11-2010 Julho de 2011

Finansconsult Eood

Titular

Marca/Imagem

MONTE CRISTO

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 572

PORTUGUESA

CORPORACION HABANOS, S.A.

Finansconsult Eood

18-03-2010 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

30-04-2010 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Banco Espírito Santo, S.A.

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 570

CUBANO

Titular

Marca/Imagem

Nokia Corporation

29-05-2007 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 552

Titular

Marca/Imagem

CORPORACION HABANOS, S.A.

24-11-2010 28-09-2011

SolTrópico - Viagens e Turismo, S.A

04-01-2011 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 531

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

21-09-2010 Julho de 2011

BRITÂNICA
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ALFFI

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Wilmar International Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

02-06-2010 Jullho de 2011

Nº Pedido 582

Marca | Definição

American-Cigarette Company (Overseas) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

20-05-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 584

Marca | Definição

SUIÇA

Titular

Blue Cross and Blue Shield Association
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

26-11-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 586

Marca | Definição

BREXIN

SINGAPURA

Titular

Marca/Imagem

BLUE CROSS

ATIMOS

Titular

Marca/Imagem

BALADE AU
PARC

Nº Pedido 581

Marca | Definição

AMERICANA

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

17-06-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 588

Marca | Definição

ITALIANA

Marca | Definição

BEPHANTEN

Marca | Definição

Marca | Definição

Trinidad Tobago

Titular

Blue Cross and Blue Shield Association
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

26-11-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 587

Marca | Definição

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

17-06-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 589

Marca | Definição

Marca/Imagem

Marca | Definição

Titular

ROLEX, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-08-2010 Julho de 2011

Marca | Definição

Nº Pedido 593

Marca | Definição

Titular

DAIHATSU

Titular

Marca/Imagem

10-07-2008 Julho de 2011

BRITÂNICA

CROSS DESIGN

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

DAIHATSU MOTOR CO. LTD
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 594

Marca | Definição

Nº Pedido 595

Marca | Definição

Titular

EUGLUCON

Titular

Marca/Imagem

12-01-2009 Julho de 2011

DEEPURE

BEIJING KASLY INVESTMENTS MANAGEMENT
CO., LTD

boletim finalissimo.indd 200

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

CHINESA

SUIÇA

DAIHATSU

26-11-2009 Julho de 2011

AMERICANA

ITALIANA

CROWN

Marca/Imagem

200

ITALIANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-03-2009 Julho de 2011

Marca/Imagem

03-08-2010 Julho de 2011

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

Nº Pedido 591

BLUE CROSS AND BLUE SHIELD ASSOCIATION

Marca/Imagem

SUIÇA

Colagem S.P.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 592

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 585

British American Tabacco (Brands) Limited

16-09-2009 Julho de 2011

Bayer Consumer Care AG

12-01-2010 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

BLUE SHIELD

ITALIANA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 590

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 583

S.M. Jaleel & Company, Ltd.

01-10-2009 Julho de 2011

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

17-06-2009 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

BUDIAIR

Titular

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 580

JAPONESA

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

SUIÇA

boletim da propriedade intelectual
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Marca | Definição

Nº Pedido 597

Marca | Definição

Titular

FJ CRUISER

Titular

Marca/Imagem

01-07-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 600

Marca | Definição

EXPRESS 555

ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

22-07-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 599

Marca | Definição

FORTUNE

Nacionalidade

BRITÂNICA

FREECOR

Titular

WILMAR INTERNTIONAL LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

02-06-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 601

Marca | Definição

Nacionalidade

SINGAPURA

FRUTA

CONCESSÃO DE TÍTULOS

S.M. JALEEL & COMPANY, LTD

Marca/Imagem
Nº Pedido 610

KING’S

Marca/Imagem
Nº Pedido 615

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

Marca | Definição

Nº Pedido 614

Marca | Definição

Nacionalidade

SINGAPURA

Marca/Imagem
Nº Pedido 616

Marca | Definição

CHINESA

Marca | Definição

Nº Pedido 630

Marca | Definição

Marca | Definição

ROLEX

Marca/Imagem

Nacionalidade

CANADA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 632

AMERICANA

Nº Pedido 629

Marca | Definição

ROLEX, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

SUIÇA

10-02-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 631

Marca | Definição

REMIA

Nacionalidade

CHINESA

AMERICANA

RTEMIA C.V.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

13-08-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 633

Marca | Definição

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

SANIA

Titular

18-08-2010 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI)

18-03-2009 Julho de 2011

PLAYBOY ENTERPRISE INTERNATIONAL, INC.

PLAYBOY ENTERPRISE INTERNATIONAL, INC.

09-02-2010 Julho de 2011

Marca | Definição

Titular

Titular

Marca/Imagem

MALAIA

GREE ELECTRIC

Marca/Imagem

McCAIN FOODS LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

MCCAIN

01-09-2009 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI)

24-06-2009 Julho de 2011

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

SUIÇA

Pacific Inter-Link Sdn Bhd

HE NAN

18-03-2009 Julho de 2011

Nacionalidade

Titular

WILMAR INTERNTIONAL LIMITED

Titular

PLAYBOY

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

BÉLGICA

AMERICAN-CIGARRETE COMPANY
(ORVERSEAS) LIMITED
16-02-2009 Julho de 2011

03-06-2010 Julho de 2011

Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

AEOLUS TYRE CO. LTD

Nº Pedido 617

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 607

Titular

JAPONESA

ARTECO N.V.

01-10-2009 Julho de 2011 TRINIDAD E TOBAGO

KING´S

Nacionalidade

Titular

13-10-2009 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

INTRIGANTE

Titular

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA
MOTOR CORPORATION)

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 596

Nacionalidade

HOLANDESA

Titular

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI)

03-06-2010 Julho de 2011

Nacionalidade

SINGAPURA
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Nº Pedido 635

Marca | Definição

SHARK
Titular

Titular

OSOTSPA CO., LTD
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

15-05-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 636

Marca | Definição

BLUE CROSS AND BLUE SHIELD ASSOCIATION
Nacionalidade

TAILANDESA

SHIELD (MONTRES TUDOR)

26-11-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 637

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

THE LUXURY
COLLECTION
Marca/Imagem
Nº Pedido 664

Nacionalidade

Nº Pedido 663

Marca | Definição

Titular

SHERATON

Titular

Sheraton Internacional, Inc.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

06-10-2008 01-01-2010

Sheraton Internacional, Inc.
Nacionalidade

AMERICANA

Marca/Imagem
Nº Pedido 665

Marca | Definição

ST. REGIS

Nº Pedido 674

Marca | Definição

AMERICANA

Marca/Imagem
Nº Pedido 675

AMERICANA

Marca | Definição

ANIVERSARIO
Davidoff & Cie SA
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

SUÍÇA

Marca | Definição

DAVIDOFF

Davidoff & Cie SA
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

SUÍÇA

EXTRUSAL
Titular

Extrusal – Companhia Portuguesa de
Extrusão, S.A.
Marca/Imagem

202
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Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

23-10-2008 25-06-2010

Marca | Definição

PORTUGUESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-10-2008 25-06-2010

Nº Pedido 678

Marca | Definição

Nokia Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

22-09-2006 25-06-2010

Nº Pedido 681

Marca | Definição

Davidoff & Cie SA
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-11-2006 25-06-2010

Nº Pedido 684

Marca | Definição

Marca/Imagem

FILANDESA

Titular

Marca/Imagem

KOLEOS

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

DAVIDOFF
GRAND CRU

Titular

Nº Pedido 682

AMERICANA

DIET PEPSI

Marca/Imagem

CONNECTING
PEOPLE

Titular

13-11-2006 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

06-10-2008 01-01-2010

Pepsico, INC

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Marca | Definição

S & WREATH

Titular

Pepsico, INC

09-11-2006 25-06-2010

AMERICANA

Sheraton Internacional, Inc.

Titular

09-10-2008 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

06-10-2008 01-01-2010

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

06-10-2008 01-01-2010

Nº Pedido 680

Nacionalidade

Marca | Definição

Marca/Imagem

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

01-10-2009 Julho de 2011 TRINIDAD E TOBAGO

Sheraton Internacional, Inc.

Nº Pedido 676

SIX-FINGERED PETALOID BOTTLE

Marca/Imagem

SUIÇA

Titular

Marca/Imagem

AMERICANA

S.M. JALEEL & COMPANY, LTD

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 662

Nacionalidade

Titular

MONTRES TUDOR, S.A.

18-08-2010 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

SHIELD

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 634

SUÍÇA

Titular

Renault s.a.s.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-11-2006 25-06-2010

FRANCESA
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NOKIA

Titular

Davidoff & Cie S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI)

26-09-2006 25-06-2010

Nº Pedido 706

Marca | Definição

ZINO
Titular

Nokia Corporation

Marca/Imagem

Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

09-11-2006 25-06-2010

Marca | Definição

Nº Pedido 724

Marca | Definição

TELHASOL

Titular

WESTPOINT

Titular

Marca/Imagem

30-12-2008 25-06-2010

Nº Pedido 725

Marca | Definição

FRUITS OF
CABO VERDE
CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 688

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 727

FINLANDESA

Lusoceram – Empreendimentos Cerâmicos, S.A
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

PORTUGUESA

Nº Pedido 726

Marca | Definição

Nacionalidade

C. VERDIANA

Marca | Definição

ANDORINHA

Lesaffre ET Compagnie
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

FRANCESA

AT & T

Nº Pedido 728

Marca | Definição

Marca | Definição

DINER EN
VILLE

Marca | Definição

Nacionalidade

AMERICANA

Nacionalidade

Nº Pedido 735

15-07-2008 25-06-2010

Nº Pedido 732

Marca | Definição

Dunhill Tobacco of London Limited

Nº Pedido 734

Marca | Definição

Titular

EPHEMERE

Titular

Marca/Imagem

13-10-2008 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

AMERICANA

Nº Pedido 736

Marca | Definição

PEGASUS
Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

27-05-2008 25-06-2010

AMERICANA

American – Cigarette Company (Overseas) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

SUIÇA

Marca | Definição

GIRO MONDO
Giro Mondo Lda.

Nacionalidade

AMERICANA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Nacionalidade

Titular

Exxonmobil Oil Corporation

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca | Definição

DUNHILL ID LABEL

JAPONESA

Titular

13-10-2008 25-06-2010

07-01-2009 25-06-2010

ALEMÃ

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Marca/Imagem

SUIÇA

Dunhill Tobacco of London Limited

Marca/Imagem

Nacionalidade

Daihatsu Motor CO, LTD

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 733

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 730

American – Cigarette Company (Overseas) Limited

21-05-2008 25-06-2010

Opel Eisenach Gmbh

22-01-2008 25-06-2010

Titular

Marca/Imagem

FRANCESA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 731

Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

AT&T Intellectual Property II L.P

11-03-2008 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI)

21-03-2007 25-06-2010

Titular

Marca/Imagem

ALSTOM

Marca/Imagem

ASTRA

Titular

Marca | Definição

FRANCESA

Alstom

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 729

Nacionalidade

Titular

30-05-2007 25-06-2010

19-12-2008 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI)

25-04-2008 25-06-2010

Toni Zupancic e Yoann Kerherve

Marca/Imagem

SUÍÇA

SCE de La Riviera, S.A.

Marca/Imagem

Titular

Nacionalidade

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 685

Data pedido Publicação (BO/BPI)

01-12-2009 25-06-2010

Nacionalidade

C. VERDIANA
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FERMIPAN

Titular

Marca/Imagem

22-01-2008 25-06-2010

Nº Pedido 740

Marca | Definição

INVENTIS

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI)

ITALIANA

Nacionalidade

FRANCESA

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

LUXEMBURGUESA

Marca | Definição

Nº Pedido 744

Marca | Definição

Marca/Imagem

BRASILEIRA

RELOC DEVICE

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

SAF-INSTANT

Nº Pedido 751

TERASSE
AU SOLEIL

Titular

Marca/Imagem

21-05-2008 25-06-2010

Nº Pedido 753

Marca | Definição

VITA HIS
CARE
Marca/Imagem

204
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BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ITALIANA

RICHARD MILLE
Titular

Turlen Holding S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

13-10-2008 25-06-2010

Nº Pedido 750

Marca | Definição

SUIÇA

RAY

São Paulo Alpergatas S.A

FRANCESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRITÂNICA

06-10-2008 25-06-2010

Nº Pedido 752

Marca | Definição

Romi Smilfood B. V.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

03-06-2008 25-06-2010

Nº Pedido 754

Marca | Definição

ALEMÃ

Titular

H.I.S- E- Health Innovation Stystems, Lda.

PORTUGUESA

BRASILEIRA

Titular

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

British American Tobacco (Brands) Limited

21-04-2008 25-06-2010

Marca | Definição

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

BRITÂNICA

PIRELLI (MISTA)

Marca | Definição

Lesaffre ET Compagnie

19-12-2008 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-07-2008 25-06-2010

Nº Pedido 748

Titular

Marca/Imagem

Classic Beverages (BVI) Limited

23-10-2008 25-06-2010

British American Tobacco (Brands) Limited

Nº Pedido 749

Titular

Marca/Imagem

Titular

21-05-2008 25-06-2010

Nacionalidade

LUXEMBURGUESA

Pirelli & C. S.p.A

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

BRITÂNICA

Titular

Perdigão Agroindustrial S.A

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

11-01-2008 25-06-2010

Titular

Nº Pedido 747

Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

Nº Pedido 746

Marca | Definição

PERDIX

13-10-2008 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 741

NIRVANA

J. Safra IP Holding CO

Marca/Imagem

Classic Beverages (BVI) Limited

J. Safra IP Holding CO

Titular

11-01-2008 25-06-2010

Titular

15-07-2008 25-06-2010

J. SAFRA

Data pedido Publicação (BO/BPI)
Marca | Definição

Marca | Definição

Marca/Imagem

Lesaffre ET Compagnie

Nº Pedido 742

Nº Pedido 745

Nacionalidade

Titular

19-12-2008 25-06-2010

Marca/Imagem

GROOVY

AB Mauri SRL

Marca/Imagem

JOSEPH
SAFRA

Nº Pedido 739

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 738

American-Cigarette Company (Overseas) Limited

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

21-01-2009 25-06-2010

SUIÇA

boletim da propriedade intelectual
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Marca | Definição

Nº Pedido 756

Marca | Definição

Titular

VOGUE
CARACTERE

Titular

VOGUE AROME BALADE AU PARC
American – Cigarette Company (Overseas) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

07-05-2008 25-06-2010

Nº Pedido 757

Marca | Definição

SUIÇA

VOGUE DINER EN VILLE

18-08-2008 25-06-2010

Nº Pedido 758

Marca | Definição

Nº Pedido 759

Marca | Definição

VOGUE
PLATINE

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

SUIÇA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 840

Marca | Definição

SUIÇA

VOGUE

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

18-08-2008 25-06-2010

Nº Pedido 760

Marca | Definição

Nacionalidade

SUIÇA

VOGUE AROME
TERRASSE AU SOLEIL
Titular

American – Cigarette Company (Overseas) Limited

07-05-2008 25-06-2010

SUIÇA

American – Cigarette Company (Overseas) Limited

Titular

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

American – Cigarette Company (Overseas) Limited

07-05-2008 25-06-2010

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

American – Cigarette Company (Overseas) Limited

American – Cigarette Company (Overseas) Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

07-05-2008 25-06-2010

Nº Pedido 842

Marca | Definição

Nacionalidade

SUIÇA

CERTISIGN
A SUA
IDENTIDADE
NA REDE

Titular

Titular

Certisign Certificadora Digital S.A.

SAFAL INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

10-09-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 845

Marca | Definição

BRASILEIRA

Nº Pedido 847

DELTA

Titular

BB&R Sprits Limited
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

07-11-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 848

Marca | Definição

Marca/Imagem

BRITÂNICA

Marca/Imagem
Nº Pedido 849

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-10-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 853

Marca | Definição

CHINESA

DELTA AIR LINES, INC
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

30-03-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 856

Marca | Definição

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

03-03-2010 Julho de 2011

AMERICANA

Marca | Definição

DIA%

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 855

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 860

Nacionalidade

ESPANHA

Titular

Friesland Brands BV
Data pedido Publicação (BO/BPI)

13-08-2010 Julho de 2011

Nacionalidade

HOLANDESA

Marca | Definição

HITACHI
Titular

KABUSHIKI KAISHA HITASHI SEISAKUSHO
(d.b.a. HITASHI,LTD)
Nacionalidade

HOLANDESA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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DELTA AIR LINES, INC

09-07-2010 Julho de 2011

Friesland Brands BV

13-08-2010 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

DELTA

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTACION S.A.

FRICO

Titular

Nacionalidade

Titular

China Resources Snow Brewery (Liao Ning) Company Limited
Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

02-06-2010 Julho de 2011 ILHAS MAURICIAS

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 755

Data pedido Publicação (BO/BPI)

24-08-2010 Julho de 2011

Nacionalidade

JAPONESA
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INGRAM
MICRO

INTEROCEANICO

Titular

INGRAM INDUSTRIES INC.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

16-10-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 865

Marca | Definição

NANDI

Nº Pedido 863

Marca | Definição

AMERICANA

Marca | Definição

Nacionalidade

PORTUGUESA

RESERVA DA FAMÍLIA

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

10-04-2007 Julho de 2011

ANGOLANA

RESERVA DA AMIZADE

Nacionalidade

PORTUGUESA

10-04-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 876

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 883

Marca | Definição

SAFAL
Titular

Nacionalidade

PORTUGUESA

Titular

SACENTRO-COMÉRCIO DE TÊXTEIS
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

21-01-2010 Julho de 2011

PORTUGUESA

Marca | Definição

SONAE
Titular

SAFAL INVESTMENTS (MAURITIUS)LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

SACCOR
HOTEL

PAÇO DAS CORTÊS-PRODUÇÃO E
COMÉRCIO DE VINHOS, LDA

Nº Pedido 877

Nº Pedido 874

Nacionalidade

PAÇO DAS CORTÊS-PRODUÇÃO E
COMÉRCIO DE VINHOS, LDA

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 875

Banco Privado Atlântico, S. A.

30-07-2007 Julho de 2011

CAFÉS NANDI S.A.

01-10-2007 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

Sonae - SGPS, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

02-06-2010 Julho de 2011 ILHAS MAURICIAS

Marca/Imagem

13-05-2010 Julho de 2011 PORTUGUESA

Nº Pedido 884

Marca | Definição

Nº Pedido 885

Marca | Definição

SOTHYS

Titular

Nº Pedido 888

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 896

SOTHYS INTERNATIONAL

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

21-01-2010 Julho de 2011

TELE
MULTIBANCO

Titular

SOTHYS INTERNATIONAL

Marca/Imagem

FRANCESA

21-01-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 889

Marca | Definição

PORTUGUESA

UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC.

Marca/Imagem
Nº Pedido 897

Marca | Definição

CINTILA
Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

05-02-2007 Julho de 2011
Marca | Definição

LAVA FORTI

QUIMICAS CINTILA, LDA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

24-05-2010 Julho de 2011 CABO-VERDIANA

Marca/Imagem

24-05-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 898

Marca | Definição

Nº Pedido 899

Marca | Definição

VIDA MAIS
Titular
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CABO-VERDIANA

MACCAIN
Titular

QUIMICAS CINTILA, LDA

206

AMERICANA

Titular

QUIMICAS CINTILA, LDA

Marca/Imagem

FRANCESA

Titular

SIBS - Sociedade Inter-Bancária de Serviços, S.A
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

19-12-2007 Julho de 2011

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 862

McCain Foods Limited

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

24-05-2010 Julho de 2011 CABO-VERDIANA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

01-09-2009 Julho de 2011

CANADIANA

boletim da propriedade intelectual
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Nº Pedido 901

Marca | Definição

ZINCAL

Titular

DELTA AIR LINES, INC

Marca/Imagem
Nº Pedido 903

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

25-03-2010 Julho de 2011

AMERICANA

Marca/Imagem
Nº Pedido 906

Marca | Definição

CONTINENTE
Titular

Nº Pedido 908

CONCESSÃO DE TÍTULOS

FISEA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-03-2007 Julho de 2011

PORTUGUESA

Marca | Definição

FISEA
Titular

FONDS D´INVESTISSEMENT ET DE SOUTIEN AUX
ENTREPRISES EM AFRIQUE
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

27-10-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 912

MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.

28-03-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 911

Marca | Definição

LICOR BEIRÃO

J. Carranca Redondo, Lda
Data pedido Publicação (BO/BPI)

EXALIEF CL.

Titular

PORTUGUESA

PARMALAT, S.P..A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

28-03-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 927

Marca | Definição

PORTUGUESA

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

08-01-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 933

Marca | Definição

PORTUGUESA

J. MACEDO S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

11-09-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 938

Marca | Definição

Nacionalidade

BRASILEIRA

Riu Hotels, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca | Definição

Nacionalidade

ESPANHOLA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 928

Marca | Definição

PORTUGUESA

Titular

Riu Hotels, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

18-07-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 937

Marca | Definição

Nacionalidade

ESPANHOLA

Titular

Riu Hotels, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

18-07-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 939

Marca | Definição

boletim da propriedade intelectual

PORTUGUESA

BIAL.-PORTELA & Cª., S.A.

25-06-2009 Julho de 2011

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

Q3

Titular

12-08-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 926

LUCA CALEMA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

25-06-2009 Julho de 2011

CLUB HOTEL
RIU TOUAREG

Titular

Nacionalidade

PORTUGUESA

Bial - Portela & Cª., S.A.

Marca/Imagem

ZEBINIX

Titular

Nacionalidade

PORTUGUESA

Titular

Titular

Marca | Definição
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Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Marca | Definição

Nº Pedido 923

Marca/Imagem

Marca | Definição

Nº Pedido 918

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nacionalidade

MODELO

Marca | Definição

07-09-2009 Julho de 2011

DONA BENTA

Data pedido Publicação (BO/BPI)

02-06-2010 Julho de 2011 ILHAS MAURICIAS

07-09-2009 Julho de 2011

Marca/Imagem

FRIZE

SAFAL INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED

Marca/Imagem

FRANCESA

J. Carranca Redondo, Lda

SANTAL

Titular

Titular

MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 900

Nacionalidade

ESPANHOLA

Titular

ANDREAS FLECK
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-10-2009 Julho de 2011

ESPANHOLA
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RIU BOAVISTA

Marca/Imagem
Nº Pedido 951

LAURENT-PERRIER

Nº Pedido 950

Marca | Definição

RIU BOAVISTA

Titular

Titular

CAMPER, S.L.

Riu Hotels, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

18-07-2008 Julho de 2011

Nacionalidade

ESPANHOLA

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

11-07-2006 Julho de 2011

Nº Pedido 982

Marca | Definição

Nacionalidade

FRANCESA

28-05-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 954

Marca | Definição

Marca | Definição

Nº Pedido 983

Marca | Definição

PORTUGUESA

06-10-2006 Julho de 2011

Nº Pedido 985

Marca | Definição

INTEL INSIDE

Nº Pedido 989

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

CHINESA

PepsiCo, Inc
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

15-12-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 1005

Marca | Definição

CINTRON

AMERICANA

Data pedido

Marca | Definição

Titular

DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-03-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 1027

Marca | Definição
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Xerox Corporation
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

AMERICANA

BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

22-12-2009 Julho de 2011 FRANCESA

Nº Pedido 1026

Marca | Definição

SMIRNOFF

Titular

Marca/Imagem

08-02-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1030

Marca | Definição

DIAGEO NORTH AMERICA, INC.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Titular

DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

UNIVERSAL NUTRIBEVERAGE SDN. BHD.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-02-2007 Julho de 2011

Titular

Nº Pedido 1006

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

G. H. & CIE, SOCIETÉ VINICOLE DE
CHAMPAGNE

Setembro de 2012 NIGERIANA

Marca/Imagem

AMERICANA

Titular

Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1007

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-03-2008 Julho de 2011

23-08-2010 Julho de 2011

VEDOZI LIMITED

21-04-2011

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

MY MIXTURE

Marca/Imagem

XEROX

Titular

CHINESA

Intel Corporation

Nº Pedido 990

Marca | Definição

DORITOS SOUNDCHIP

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

China Kweichiw Moutai Distillery, Co

06-10-2006 Julho de 2011

Nacionalidade

PORTUGUESA

China Kweichiw Moutai Distillery, Co

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 984

ESPANHOLA

FRASA-SGPS,S.A.

06-04-2009 Julho de 2011

ALBERTO COUTO ALVES, S.A.

16-02-2009 Julho de 2011

Nacionalidade

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

FRASA

Titular

LAURENT-PERRIER

ACA

Marca | Definição

CAMPER

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 940

AMERICANA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-07-2008 Julho de 2011

MALÁSIA

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:13:10
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Nº Pedido 1033

Marca | Definição

TIBA

Titular

Titular

TIBA, S.L.

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

01-04-2010 Julho de 2011

VODAFONE GROUP PLC
Nacionalidade

ESPANHOLA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

26-10-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1034

Marca | Definição

Nº Pedido 1035

Marca | Definição

VODAFONE
WORLD

Titular

VODAFONE

Titular

Marca/Imagem

26-10-2007 Julho de 2011

Marca/Imagem
Nº Pedido 1036

VODAFONE GROUP PLC
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

26-10-2007 Julho de 2011

BRITÂNICA

Nº Pedido 1037

Marca | Definição

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

26-10-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1065

Marca | Definição

Nacionalidade

BRITÂNICA

Nº Pedido 1098

Marca | Definição

Nacionalidade

CABO-VERDIANA

ECO-DRIVE

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1101

Marca | Definição

ELLE

Marca/Imagem
Nº Pedido 1104

EURARTESIM

Marca/Imagem
Nº Pedido 1108

JAPONESA

ELLE

08-09-2006 Julho de 2011

Nº Pedido 1099

Marca | Definição

LTD.)
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

Nacionalidade

FRANCESA

Nacionalidade

ITALIANA

Marca | Definição

FUNDBOX

ALPALANTRI-SOCIEDADE GESTORA DE
PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, LDA
Data pedido Publicação (BO/BPI)

31-03-2006 Julho de 2011

Nº Pedido 1102

Marca | Definição

BRASILEIRA

ERREA

Nacionalidade

PORTUGUESA

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

20-09-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1105

Marca | Definição

Nacionalidade

ITALIANA

Titular

EUROPCAR INTERNATIONAL
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

01-08-2006 Julho de 2011

Nº Pedido 1109

Marca | Definição

GALAXY

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

SIGNA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTIQUE
RIUNITE S.P.A.

30-10-2009 Julho de 2011

ELAMAX

ERREA SPORTS S.P.A

Titular

Marca/Imagem

PORTUGUESA

Titular

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca | Definição

13-11-2011 Julho de 2011

DELTA CAFÉS

NOVADELTA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CAFÉS, S.A.

HACHETE FILIPACCHI PRESSE
Data pedido Publicação (BO/BPI)

PORTUGUESA

Titular

Titular

20-07-2009 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA (TAMBÉM
COMERCIALIZANDO COMO CITIZEN WATCH CO.
30-11-2006 Julho de 2011

Marca | Definição

Nº Pedido 1094

Titular

Marca/Imagem

BRITÂNICA

ON-LINE

24-06-2008 Julho de 2011

IMOPLUS - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

29-08-2005 Julho de 2011

VODAFONE GROUP PLC

CAIXA CENTRAL-CAIXA CENTRAL DE
CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL

IMOPLUS

Marca/Imagem

BRITÂNICA

Titular

VODAFONE GROUP PLC

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1031

Nacionalidade

FRANCESA

Titular

MARS, INCORPORATED, NORTE-AMERICANA
(ESTADO DE DELAWARE).
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-02-2007 Julho de 2011

AMERICANA
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GARCIA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1116

Nº Pedido 1111

Marca | Definição

GARCIA
Titular

Titular

MANUEL SERRA, S.A.

HALLMARK CARDS INCORPORATED

Data pedido Publicação (BO/BPI)

06-08-2010 Julho de 2011

Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1120

Marca | Definição

JOSE L. PIEDRA

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1121

Marca | Definição

Nacionalidade

CUBANA

LOVELLE
Titular

CONCESSÃO DE TÍTULOS

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

31-03-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 1124

MARS

Marca/Imagem
Nº Pedido 1128

31-03-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 1122

Marca | Definição

M&M’S

MATUTANO

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ESPANHOLA

21-06-2006 Julho de 2011
Marca | Definição

PEDIGREE

07-02-2006 Julho de 2011

Marca/Imagem
Nº Pedido 1130

Marca | Definição

MONDARIZ

Marca/Imagem

MARS, INCORPORATED, NORTE-AMERICANA
(ESTADO DE DELAWARE).
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

Marca | Definição

PRO-LINE

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

19-12-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1143

Marca | Definição

AMERICANA

RACIONALISMO CRISTÃO
Titular

CENTRO REDENTOR (QUE TAMBÉM USA A
DENOMINAÇÃO “RACIONALISMO CRISTÃO”)
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Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

23-08-2010 Julho de 2011

BRASILEIRA

AMERICANA

Marca | Definição

Marca/Imagem

31-07-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 1139

Marca | Definição

CIN-CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Titular

Davidoff & Cie SA
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

09-11-2006 Julho de 2011 SUÍÇA

Nº Pedido 1141

Marca | Definição

PRO-LINE INTERNATIONAL, INC.

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

31-07-2007 Julho de 2011

Titular

PRIVATE
STOCK

AMERICANA

PepsiCo, INC.

MOVIDUR

PROMOD

Titular

210

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

07-02-2007 Julho de 2011

BRASILEIRA

MARS, INCORPORATED, NORTE-AMERICANA
(ESTADO DE DELAWARE).

Nº Pedido 1125

MARS, INCORPORATED, NORTE-AMERICANA
(ESTADO DE DELAWARE).

Nacionalidade

Titular

Marca | Definição

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Marca | Definição

PEDIGREE

Nº Pedido 1140

Marca | Definição

07-02-2007 Julho de 2011

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL,S.L.

Nº Pedido 1136

AMERICANA

LEVEL

Marca/Imagem

BRASILEIRA

Titular

Marca/Imagem

Nacionalidade

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

CORPORACION HABANOS, S.A.

22-07-2008 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI)

21-06-2006 Julho de 2011

Titular

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

HALLMARK

Titular

PROMOD SOCIETÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE, S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

01-08-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1147

Marca | Definição

SNICKERS

Marca/Imagem

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1110

FRANCESA

Titular

MARS INCORPORATED
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-02-2007 Julho de 2011

AMERICANA

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:13:13
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Titular

Titular

PRO-LINE INTERNATIONAL, INC.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

19-12-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1151

Marca | Definição

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA
Nacionalidade

AMERICANA

Titular

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

31-03-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 1156

Marca | Definição

Nacionalidade

BRASILEIRA

TRIAZOL

31-03-2008 Julho de 2011

Nº Pedido 1152

Marca | Definição

TCB

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1159

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Julho de 2011

Nacionalidade

BRASILEIRA

Nº Pedido 1158

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1164

Marca | Definição

CONNECTING
PEOPLE

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1169

Marca | Definição

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1171

Marca | Definição

JAPONESA

Titular

GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

05-09-2008- Julho de 2011

Nº Pedido 1175

Marca | Definição

Marca/Imagem

Nacionalidade

Nacionalidade

CHINESA

Marca/Imagem

IRISH DISTILLERS LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI)

18-03-2009 Julho de 2011

Nacionalidade

IRLANDESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-09-2006 Julho de 2011

AMERICANA

Marca | Definição

Titular

Marca/Imagem

30-04-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 1170

Marca | Definição

Banco Espírito Santo, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

GIDEON
Titular

THE GIDEONS INTERNATIONAL
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

01-10-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 1174

Marca | Definição

HITACHI

KABUSHIKI KAISHA HITASHI SEISAKUSHO
(d.b.a. HITASHI,LTD)
Data pedido Publicação (BO/BPI)

24-08-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 1176

Marca | Definição

Marca/Imagem

Nacionalidade

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Marca | Definição

CHESTER CHEETAH

CRETCHEU

KETEL
ONE

Titular

PORTUGUESA

PepsiCo, INC.

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
01-07-2008 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-07-2008 Julho de 2011

Titular

Titular

Marca/Imagem

JAMESON

FILANDESA

VIAGENS ABREU
VIAGENS ABREU, S.A.

Nº Pedido 1165

Nokia Corporation

22-09-2006 Julho de 2011

GREE

PORTUGUESA

Titular

Marca/Imagem

FJAMMER

Nacionalidade

AMERICANA

Titular

VIEIRA DE CASTRO-PRODUTOS ALIMENTARES S.A.

13-07-2010 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

Titular

Marca/Imagem

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

19-12-2007 Julho de 2011

Nº Pedido 1163

Marca | Definição

VIEIRA since 1943

BRASILEIRA

Titular

Marca/Imagem

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

13-05-2008

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

SUPRELLE

CONCESSÃO DE TÍTULOS

SOFT &
BEAUTIFUL

Nº Pedido 1149

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1148

Nacionalidade

JAPONESA

Titular

DOUBLE EAGLE BRANDS N.V.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

30-03-2010 Julho de 2011

HOLANDESA

211
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KONKA

Nº Pedido 1178

Marca | Definição

KONKA

KORIE

Titular

KONKA GROUP CO., LTD
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

24-04-2004 Julho de 2011

Nº Pedido 1179

Marca | Definição

Nacionalidade

CHINESA

M-150

OSOTSPA CO., LTD

15-05-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 1181

Marca | Definição

NIKKI BEACH

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Marca/Imagem
Nº Pedido 1183

Nacionalidade

TAILANDESA

Marca | Definição

SUIÇA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

INGLESA

PARK INN
Titular

PARK HOSPITALITY WORLDWIDE LLC
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1187

Marca | Definição

PIONEER

AMERICANA

Nº Pedido 1182

Marca/Imagem

PIONEER CORPORATION
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-06-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 1189

Nº Pedido 1228

NIKON

Marca/Imagem

212
boletim finalissimo.indd 212

Marca | Definição

OPEL EISENACH GMBH
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

22-12-2009 Julho de 2011

Nº Pedido 1186

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

06-04-2010 Julho de 2011

Nº Pedido 1188

Marca | Definição

GLOBAL HOTELS &RESORTS IP BV
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1190

Titular

SURROUND

Titular

Marca/Imagem

11-07-2008 Julho de 2011

BRITÂNICA

Nº Pedido 1229

Marca | Definição

Titular

BRITÂNICA

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRITÂNICA

Marca | Definição

MELIÃ HOTEL RESORTS
Titular

NIKON CORPORATION

DORPAN, S.L.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-12-2010 Setembro 2012

BRITÂNICA

Titular

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ALEMÃ

PERFECTIONISTS Titular
IN TOBACCO
DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED

Marca | Definição

SUN RIPENED TOBACCO

BRITÂNICA

OPEL

31-07-2008 Julho de 2011

16-06-2009 Julho de 2011

BRITÂNICA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

20-11-2009 Julho de 2011

Marca/Imagem

JAPONESA

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

SPIN

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)
Marca | Definição

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

03-07-2008 Julho de 2011

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

27-08-2009 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Nº Pedido 1184

Marca | Definição

Marca | Definição

SINGAPURA

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

ON DEVICE

Nº Pedido 1185

Nacionalidade

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

20-11-2009 Julho de 2011

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1180

NIKKI BEACH BEAUTY, S.A.

Marca/Imagem

WILMAR INTERNATIONAL LIMITED

03-06-2010 Julho de 2011

Titular

19-08-2009 Julho de 2011

Titular

Marca/Imagem

NANOTEK

Titular

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1177

JAPONESA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

02-03-2011 Setembro 2012

ESPANHOLA

boletim da propriedade intelectual
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CALIBRA

Nº Pedido 1231

Marca | Definição

Titular

Titular

OPEL EISENACH GmbH
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

18-02-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1232

Marca | Definição

TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO. LTD
Nacionalidade

ALEMÃ

S LOGO (SONANGOL)

18-02-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1233

Marca | Definição

Nº Pedido 1236

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

ANGOLANA

Marca | Definição

TOSOT
Titular

GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Marca/Imagem
Nº Pedido 1238

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

MARTELL e CO.

CHINESA

LEO

IMPERIAL

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

16-11-2010 Setembro 2012

CHINESA

Marca | Definição

IMPERIAL S.p.A
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

07-06-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1245

Marca | Definição

ITALIANA

Marca | Definição

IMPERIAL S.p.A
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

ITALIANA

Titular

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO. LTD.)
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

07-06-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1246

Marca | Definição

Nacionalidade

JAPONESA

3SUN S.R.L.

BRITÂNICA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1248

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

03-06-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

ITALIANA

Marca | Definição

FRUTA DESIGN FIG.
Titular

MEATPOINT B.V.

FRUIT OF THE LOOM, INC.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-10-2010 Setembro 2012

Titular

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1247

ANGOLANA

Marca | Definição

Nº Pedido 1243

DUNHIL TOCACCO OF LONDON LIMITED

07-06-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-09-2010 Setembro 2012

07-06-2010 Setembro 2012

Titular

Marca/Imagem

CHINESA

SOCIEDADE NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS DE
ANGOLA SONANGOL EP.

Marca/Imagem

DATSUN

Titular

Marca/Imagem

Marca/Imagem
Nº Pedido 1241

ZHEJIANG LEO CO. LTD

HOLANDESA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Titular

Titular

Marca/Imagem

GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI

SONANGOL

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

CHINESA

Titular

Titular

Marca | Definição

VEZIR

TOSOT

Nacionalidade

TOSOT (WORD)

Marca | Definição

Nº Pedido 1240

DUNHILL
MASTER
BLEND

Nº Pedido 1237

Marca | Definição

Nº Pedido 1239

GREE

07-10-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1242

22-05-2011 Setembro 2012

Marca | Definição

CHINESA

GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

07-10-2010 Setembro 2012

Marca/Imagem

CHINESA

MARTELL XO 2005

Marca/Imagem

07-10-2010 Setembro 2012

Nacionalidade

Titular

SOCIEDADE NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS DE
ANGOLA SONANGOL EP.
28-09-2010 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

TASLY

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1230

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

26-10-2010 Setembro 2012

AMERICANA
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BVD

Marca/Imagem
Nº Pedido 1251

A VACA
QUE RI

Marca | Definição

Nº Pedido 1250

Marca | Definição

Titular

FRUIT OF
THE LOOM

Titular

Marca/Imagem

26-10-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1252

Marca | Definição

THE B.V.D. LICENSING CORPORATION
Data pedido Publicação (BO/BPI)

26-10-2010 Setembro 2012

Nacionalidade

AMERICANA

Marca | Definição

MOKKA

Titular

FROMAGERIES BEL
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

14-01-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1253

Marca | Definição

Nacionalidade

FRANCESA

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1255

Marca | Definição

Nacionalidade

JAPONESA

Titular

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

17-01-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1259

Marca | Definição

Nacionalidade

JAPONESA

CARRIBEAN COOL

Nº Pedido 1254

Marca | Definição

TOYOTA

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

17-01-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1258

Marca | Definição

BASTOS

JSNM SARL
S.M. JALEEL & COMPANY LTD
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

02-09-2008 Setembro 2012

Nº Pedido 1260

Marca | Definição

EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

08-03-2010 Setembro 2012 TRINIDAD & TOBAGO

Marca/Imagem

09-11-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1261

Marca | Definição

Nº Pedido 1262

Marca | Definição

Titular

Nº Pedido 1263

Nacionalidade

EMIR. A. UNIDOS

Marca | Definição

BULLS-EYE

EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CORPORATION
(ETISALAT)
16-09-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1264

Marca | Definição

Nº Pedido 1266

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

AMERICANA

Marca | Definição

GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI

09-08-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1267

Marca | Definição
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Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

CHINESA

Titular

ADOLFO DOMINGUEZ, S. A.

02-12-2010 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Nacionalidade

EMIR. A. UNIDOS

Titular

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

04-03-2010 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

AMERICANA

Titular

EMIRATES TELECOMUNICATIONS CORPORATION
(ETISALAT)
Data pedido Publicação (BO/BPI)

FRANCESA

Titular

Marca/Imagem

16-09-2010 Setembro 2012

JAPONESA

Titular

Marca/Imagem

RADISSON HOTELS INTERNATIONAL INC.

Marca/Imagem

ALEMÃ

Titular

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

19-01-2011 Setembro 2012

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TOYOTA
MOTOR CORPORATION)
Data pedido Publicação (BO/BPI)

AMERICANA

Titular

Marca/Imagem

Titular

17-01-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

OPEL EISENACH GmbH

LEXUS

Marca/Imagem

FRUIT OF THE LOOM, INC.

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1249

U - ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.
Nacionalidade

ESPANHOLA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

02-12-2010 Setembro 2012

ESPANHOLA

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:13:19

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Marca | Definição

Nº Pedido 1274

Marca | Definição

Titular

BUDWEISER

Titular

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
DE ALIMENTACION S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

26-01-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1275

Marca | Definição

BUD

ESPANHOLA

16-02-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1276

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1279

Marca | Definição

Nacionalidade

AMERICANA

CONCESSÃO DE TÍTULOS

GANT

Nº Pedido 1285

Marca | Definição

15-06-2011 Setembro 2012

Marca | Definição

Nº Pedido 1289

Marca | Definição

Titular

PLATINUM
LABEL

Titular

Marca/Imagem

13-07-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1291

Marca | Definição

PORTUGUESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1290

Marca | Definição

MOVIFLOR

Titular

SUECA

UNDERBERG

MOVIFLOR 7-COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

22-07-2008 Setembro 2012

Nº Pedido 1292

Marca | Definição

PORTUGUESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

27-05-2008 Setembro 2012

Nº Pedido 1294

10-09-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1293

Marca | Definição

TINTAS DYRUP, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Titular

XYLOPHENE

Titular

TINTAS DYRUP, S.A.

Marca | Definição

PORTUGUESA

Nº Pedido 1297

Titular

DYLON

TINTAS DYRUP, S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

27-05-2008 Setembro 2012

Marca/Imagem

PORTUGUESA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual

SUÉCIA

Titular

Marca | Definição

Nº Pedido 1296
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Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Nº Pedido 1295

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

HOLANDESA

Titular

Marca | Definição

27-05-2008 Setembro 2012

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

27-05-2008 Setembro 2012

Marca/Imagem

DIRUWAY

DIAGEO BRANDS B.V.

Marca/Imagem

PORTUGUESA

SUECA

UNDERBERG KG

BONDEX

Titular

TINTAS DYRUP, S.A.

DYRUTEK

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

15-06-2011 Setembro 2012

CHINESA

GANT AB

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

GANT AB

DYRUP

Data pedido Publicação (BO/BPI)

16-11-2010 Setembro 2012

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.

Nº Pedido 1286

LEPONO

Marca/Imagem

Titular

28-04-2011 Setembro 2012

AMERICANA

ZHEJIANG LEO CO. LTD

GUD

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

ANHEUSER-BUSCH, LLC

16-02-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

GUD

Nacionalidade

ANHEUSER-BUSCH, LLC

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1271

Nacionalidade

PORTUGUESA

TINTAS DYRUP, S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI)

27-05-2008 Setembro 2012

Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca | Definição

Titular

TINTAS DYRUP, S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

27-05-2008 Setembro 2012

PORTUGUESA

215
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3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

RINIALER

Marca/Imagem
Nº Pedido 1308

Nº Pedido 1307

Marca | Definição

Titular

Titular

BIAL-PORTELA & Cª., S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

28-10-2010 Setembro 2012

CHINA RESOURCES SNOW BREWERY (LIAO NING),
COMPANY LIMITED
Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca | Definição

ÁS DO MAR

15-10-2009 Setembro 2012

Nº Pedido 1309

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1310

Marca | Definição

Nacionalidade

ITALIANA

27-05-2008 Setembro 2012

Nº Pedido 1311

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1321

Marca | Definição

Nacionalidade

PORTUGUESA

Data pedido Publicação (BO/BPI)

30-03-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1324

Marca | Definição

WINDHAM

15-07-2008 Setembro 2012

Nº Pedido 1322

Marca | Definição

Nacionalidade

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1326

Marca | Definição

AMERICANA

Nº Pedido 1325

Marca | Definição

AZEVEDO NEVES, BENJAMIN MENDES, CARVALHO
& ASSOCIADOS -SOC. DE ADVOGADOS RL
Marca/Imagem

ABBC

Nº Pedido 1331

Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-08-2011 Setembro 2012
Marca | Definição

Titular

AZEVEDO NEVES, BENJAMIN MENDES, CARVALHO
& ASSOCIADOS -SOC. DE ADVOGADOS RL
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

18-08-2011 Setembro 2012

Marca | Definição

Nº Pedido 1332

Marca | Definição

Titular

SEAT EXEO

Titular

Marca/Imagem

20-04-2011 Setembro 2012

PORTUGUESA

RAUCH (FIG.)

RAUCH FRUCHTSÄFTE GmbH
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

22-03-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1333

Marca | Definição

Nº Pedido 1334

Marca | Definição

Titular

SEAT LEON

Titular

Marca/Imagem

20-04-2011 Setembro 2012

SEAT S.A.

Marca/Imagem

216
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Data pedido Publicação (BO/BPI)

20-04-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

ESPANHOLA

PORTUGUESA

SEAT S.A.

Marca/Imagem

ÁUSTRíACA

PORTUGUESA

ABBC

Marca/Imagem

18-08-2011 Setembro 2012

AMERICANA

Titular

AZEVEDO NEVES, BENJAMIN MENDES, CARVALHO
& ASSOCIADOS -SOC. DE ADVOGADOS RL
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

30-03-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1327

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

WYNDHAM HOTELS AND RESORTS, LLC

11-08-2011 Setembro 2012

HOLANDESA

DELTA AIR LINES, INC

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

DELTA AIR LINES, INC

Marca/Imagem

ROYAL CLUB
VRUMONA B.V

SKYMILES

Titular

PORTUGUESA

Titular

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

07-01-2009 Setembro 2012

DYRUP

TINTAS DYRUP, S.A.

PHARMAPORTUGAL

Marca/Imagem

CHINESA

Titular

GENERALE CONSERVE s.p.a

22-10-2009 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

SNOW

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1302

ESPANHOLA

SEAT S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ESPANHOLA

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:13:22

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Marca | Definição

SEAT IBIZA

Titular

Marca/Imagem

20-04-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1337

Nº Pedido 1336

CROWN JAPAN

SEAT S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

ESPANHOLA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1338

Marca | Definição

INSTITUTO DO CORPO (FIG.)
Titular

Nº Pedido 1339

GADUS

Data pedido Publicação (BO/BPI)

30-11-2010 Setembro 2012

Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca | Suíça Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1347

Marca | Definição

ARISTON

Marca | Definição

Marca/Imagem

Marca | Definição

Nº Pedido 1376

ITALIANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ITALIANA

Marca | Definição

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS

M. & B. MARCHI E BREVETTI S.R.L.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

13-04-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1350

Marca | Definição

ITALIANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

13-04-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1369

Marca | Definição

COMPANHIA GERAL DA AGRICULTURA DAS
VINHAS DO ALTO DOURO S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

22-07-2008 Setembro 2012

Nº Pedido 1377

Marca | Definição

MICHELIN

Titular

Marca/Imagem

13-07-2010 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1378

Marca | Definição

Nº Pedido 1380

Marca | Definição

Titular

UM BONGO

Titular

ROBERT KAPLAN
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

28-07-2010 Setembro 2012

AMERICANA

10-10-2007 Setembro 2012

Nº Pedido 1381

Marca | Definição

Nº Pedido 1382

Marca | Definição

EXPO
PORTUGAL

Titular

PORTUGAL
EXPO

Titular

Marca/Imagem

23-02-2010 Setembro 2012

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
-CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual

Nacionalidade

FRANCESA

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.

Marca/Imagem

AMERICANA

PORTUGUESA

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS

13-07-2010 Setembro 2012

FRANCESA

ITALIANA

Titular

Marca/Imagem
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PORTUGUESA

Titular

CAIPIROVAL

M. & B. MARCHI E BREVETTI S.R.L.

Titular

DA KINE

Nacionalidade

INDESIT IP S.R.L.

Titular

13-04-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1351

ESPANHOLA

Marca | Definição

Nº Pedido 1346

INDESIT IP S.R.L.

13-04-2011 27-04-2011

Nacionalidade

CA (CRÉDITO AGRÍCOLA) FIG.

26-06-2008 Setembro 2012

Titular

Marca/Imagem

MERLONI

Suíça

Data pedido Publicação (BO/BPI)

16-03-2011 Setembro 2012

Marca/Imagem

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

27-04-2011 Setembro 2012

UNITARMA II - COMERCIO DE IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, S.A.

CAIXA CENTRAL-CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO
AGRÍCOLA MÚTUO, CRL

Titular

Marca/Imagem

Titular

Titular

DEPILTOTAL -DEPILAÇÕES E ESTÉTICA, LDA

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1335

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA
-CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

23-02-2010 Setembro 2012

PORTUGUESA

217
17-11-2014 14:13:23

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

MOBIL

Marca/Imagem
Nº Pedido 1391

JOI

Marca/Imagem
Nº Pedido 1490

Nº Pedido 1389

Marca | Definição

AUDI

Titular

EXXONMOBIL OIL CORPORATIOM
Data pedido Publicação (BO/BPI)

27-05-2008 Setembro 2012

Nacionalidade

AMERICANA

Marca | Definição

Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

21-02-2012 Setembro 2012

Nº Pedido 1505

Marca | Definição

CAIXA
COMBINA
COMIGO

Nacionalidade

ITALIANA

Titular

CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

19-01-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1509

Marca | Definição

Nacionalidade

CABO-VERDIANA

BARRACUDA RESTAURANTE & PUB
Titular

GRUPO 10-RESTAURAÇÃO, IMPORTAÇÃO,
LIMITADA
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

19-01-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1558

Marca | Definição

CABO-VERDIANA

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1580

Marca | Definição

13-07-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1504

Marca | Definição

Nacionalidade

MEXICANA

INVENTA INTERNATIONAL, LTD,

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

13-03-2006 Setembro 2012

PORTUGUESA

Nº Pedido 1618
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Titular

CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

19-01-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1506

Marca | Definição

O BANCO
QUE COMBINA
COMIGO

CAIXA ECONÓMICA DE CABO VERDE
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

19-01-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1556

Marca | Definição

INGRAM INDUSTRIES INC.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

16-10-2007 Setembro 2012

Nº Pedido 1559

Marca | Definição

AMERICANA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

21-02-2012 Setembro 2012

Nº Pedido 1604

Marca | Definição

RIZLA

JONH PLAYER & SONS, LIMITED
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca | Definição

Nº Pedido 1620

Marca | Definição

Titular

PINHO BRIL

Titular

BOMBRIL MERCOSUL S.A.
Nacionalidade

BRASILEIRA

Marca/Imagem

BRASILEIRA

Titular

13-08-2009 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

CABO-VERDIANA

Titular

Marca/Imagem

27-01-2012 Setembro 2012

CABO-VERDIANA

Titular

Marca/Imagem

INGRAM
MICRO

PORTUGUESA

SABB-SIDTEMA DE ALIMENTO E BEBIDAS
DO BRASIL LTDA

INVENTA-AGENTES PROCURADORES DE
MARCAS E PATENTES, LDA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Titular

KALIPTO

ABREU

ABREU - CARGA E TRÂNSITOS, LDA

JDV MARKCO S.A.P.I DE C.V.

21-02-2012 Setembro 2012

ALEMÃ

Titular

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1392

COMBINA
COMIGO

Titular

AUDI AG

13-06-2007 Setembro 2012

SCC – Sociedade Central de Cervejas
e Bebidas, S.A
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Titular

Marca/Imagem

Titular

30-05-2008 Setembro 2012

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1387

IRLANDESA

BOMBRIL MERCOSUL S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-08-2009 Setembro 2012

BRASILEIRA

boletim da propriedade intelectual

17-11-2014 14:13:25

3ºBPI
INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

POLIBRIL

Marca | Definição

Nº Pedido 1622

Titular

PRACTIQUE

BOMBRIL MERCOSUL S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

27-01-2012 Setembro 2012

Nº Pedido 1623

Marca | Definição

Q BRILHO

Nacionalidade

BRASILEIRA

BOMBRIL MERCOSUL S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

27-01-2012 Setembro 2012

Nº Pedido 1636

Marca | Definição

Nacionalidade

BRASILEIRA

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1638

Marca | Definição

Marca | Definição

Marca | Definição

Nacionalidade

ITALIANA

PORTUGUESA

Nº Pedido 1637

Marca | Definição

J. MACEDO S.A.
Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1677

Marca | Definição

01-02-2012 Setembro 2012

Nº Pedido 1669

Marca | Definição

Nacionalidade

PORTUGUESA

Nº Pedido 1681

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1676

Marca | Definição

Marca/Imagem

Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca | Definição

CYAZYPYR

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-09-2011 Setembro 2012

HOLANDESA

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

15-09-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1740

Marca | Definição

HOLANDESA

GIONEE COMMUNICATION EQUIPMENT
CO., LTD. SHENZHEN
Nacionalidade

HOLANDESA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1684

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

AMERICANA

BENEVIA

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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FRIESLAND BRANDS B.V.

Titular

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

13-09-2011 Setembro 2012

Titular

Marca/Imagem

FRIESLAND BRANDS B.V.

Nº Pedido 1741

DUTCHLADY BELLA HOLANDESA

FRIESLAND BRANDS B.V.

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

HOLANDESA

Titular

BONNET BLEU (FIG)

15-09-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

31-03-2010 Setembro 2012

Nº Pedido 1680

Marca | Definição

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

SOCIEDADE ÁGUA DE LUSO, S.A.

15-09-2011 Setembro 2012

HOLANDESA

HESCO BASTION LIMITED

Titular

Marca/Imagem

BRASILEIRA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

DUTCHLADY
BELLA
HOLANDESA

Titular

11-09-2009 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

27-01-2012 Setembro 2012

CONCERTAINER

SOL

Marca/Imagem

BOMBRIL MERCOSUL S.A.

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1674

Titular

Marca/Imagem

PERNOD RICARD PORTUGAL-DISTRIBUIÇÃO S.A.

01-02-2012 Setembro 2012

BRASILEIRA

Titular

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1624

PIRELLI & C. S.p.A.

23-10-2008 Setembro 2012

BOMBRIL MERCOSUL S.A.

27-01-2012 Setembro 2012

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

TANTO

Titular

Marca | Definição

PINHO BRIL

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1621

Data pedido Publicação (BO/BPI)

15-09-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

CHINESA

Marca | Definição

Titular

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

13-09-2011 Setembro 2012

AMERICANA
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FULGOR

Marca/Imagem
Nº Pedido 1719

Marca | Definição

Nº Pedido 1718

TEEPOL

Titular

FULGOR S.P.A
Data pedido Publicação (BO/BPI)

21-09-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

ITALIANA

Marca | Definição

TOP

Nº Pedido 1721

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1720

Marca | Definição

Nacionalidade

CABO-VERDIANA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1726

Titular

CONCESSÃO DE TÍTULOS

BEYOND

ESPANHOLA

ASICS

PHILIP MORRIS BRANDS, S.A.R.L.
Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

20-10-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1733

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 1732

Titular

Marca/Imagem

SUÍÇA

Marca | Definição

Nº Pedido

JAPONESA

JAPONESA

Marca | Definição

25-10-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1736

Marca | Definição

SADIA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

BRASILEIRA

25-10-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1740

Marca | Definição
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Marca/Imagem
Nº Pedido 1744

ORT

Titular

Nacionalidade

JAPONESA

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI)

14-12-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

BRASILEIRA

Marca | Definição

Titular

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

14-12-2011 Setembro 2012

JAPONESA

BRF BRASIL FOODS S.A.

SADIA S.A.

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

BRF BRASIL FOODS S.A.

Marca | Definição

JAPONESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

CONFIDENCE

Titular

Nº Pedido 1741

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

ASICS CORPORATION

PERDIX

14-12-2011 Setembro 2012

ASICS CORPORATION

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

ASICS CORPORATION

ASICS CORPORATION

25-10-2011 Setembro 2012

Marca | Definição

Marca | Definição

1734

PORTUGUESA

ASICS

Nº Pedido

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

11-11-2011 Setembro 2012

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1735

Marca | Definição

25-10-2011 Setembro 2012

ASICS CORPORATION

25-10-2011 21-09-2011

CHINESA

CIMPOR

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Nacionalidade

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL, S.G.P.S., S.A.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade
Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

15-11-2011 Setembro 2012

Titular

DORPAN, S.L.

Nº Pedido 1728

Nacionalidade

CABO-VERDIANA

HANERGY HOLDING GROUP LTD

Marca | Definição

09-11-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Titular

MELIÃ HOTELS INTERNATIONAL

Marca/Imagem

QUIMICAS CINTILA, LDA

15-11-2011 Setembro 2012

QUIMICAS CINTILA, LDA

15-11-2011 Setembro 2012

Titular

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1686

BRASILEIRA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

19-12-2011 Setembro 2012

BRITÂNICA
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MOTUL

JUBILEU

MOTUL
Data pedido Publicação (BO/BPI)

30-11-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1748

Marca | Definição

Nacionalidade

FRANCESA

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nº Pedido 1760

Marca | Definição

Nacionalidade

PORTUGUESA

Marca | Definição

Marca | Definição

Nº Pedido 1779

Marca | Definição

JAPONESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1781

Marca | Definição

Marca | Definição

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido

Marca | Definição

1783

Nº Pedido 1786

UNILEVER N.V.

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1785

Marca | Definição

HOLANDESA

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 1787

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

HOLANDESA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1789

Titular

HOLANDESA

Marca/Imagem
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boletim finalissimo.indd 221

Data pedido Publicação (BO/BPI)

28-12-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

HOLANDESA

Marca | Definição

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-12-2011 Setembro 2012

Marca | Definição

FLORA

Titular

UNILEVER N.V.

Marca/Imagem

Nacionalidade

HOLANDESA

UNILEVER N.V.

UNILEVER N.V.

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

28-12-2011 Setembro 2012

Titular

Titular

Nº Pedido 1788

HOLANDESA

UNILEVER N.V.

BECEL

28-12-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

HOLANDESA

Titular

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

HOLANDESA

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1784

PORTUGUESA

Titular

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

30-11-2011 Setembro 2012

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1782

Titular

Marca/Imagem

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

PORTUGUESA

IMPERIAL-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Titular

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1780

Data pedido Publicação (BO/BPI)
Marca | Definição

OMRON CORPORATION

05-12-2011 Setembro 2012

IMPERIAL-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Nº Pedido 1749

Titular

Marca/Imagem

Titular

30-11-2011 Setembro 2012

IMPERIAL-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

30-11-2011 Setembro 2012

Marca | Definição

Marca/Imagem

REGINA

Titular

Marca/Imagem

OMRON

Nº Pedido 1747

Titular

Marca/Imagem

PINTAROLAS

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1746

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-12-2011 04-12-2012

HOLANDESA
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Marca | Definição

Nº Pedido 1791

Titular

Titular

UNILEVER N.V.

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1792

Marca | Definição

Nacionalidade

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1793

Marca | Definição

Nº Pedido 1794

Nacionalidade

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1795

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Marca | Definição

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1797

Marca | Definição

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1798

Marca | Definição

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido

Marca | Definição

1799

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1800

Marca | Definição

HOLANDESA

20-06-2005 Setembro 2012

Nº Pedido 1801

Marca | Definição

Nº Pedido 1802

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

HOLANDESA

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 1803

REXONA

Nº Pedido 1804

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

HOLANDESA

Marca/Imagem
Nº Pedido 1805

Marca | Definição

LYNX
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Marca | Definição

IMPULSE

Data pedido Publicação (BO/BPI)

28-12-2011 04-12-2012

Nacionalidade

HOLANDESA

Marca | Definição

Titular

UNILEVER N.V.

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-12-2011 Setembro 2012

Nacionalidade

HOLANDESA

UNILEVER N.V.

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

28-12-2011 Setembro 2012

Titular

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

SHIELD

UNILEVER N.V.

Titular

Marca/Imagem

HOLANDESA

Titular

UNILEVER N.V.

28-12-2008 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

HOLANDESA

Titular

UNILEVER N.V.

20-06-2005 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

HOLANDESA

Titular

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

HOLANDESA

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Nº Pedido 1796

Nacionalidade

Titular

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

HOLANDESA

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI)
Marca | Definição

Nacionalidade

Titular

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS
CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1790

HOLANDESA

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-12-2011 Setembro 2012

HOLANDESA
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Marca | Definição

Nº Pedido 1807

Titular

Titular

UNILEVER N.V.

UNILEVER N.V.

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1808

Marca | Definição

CLOSE UP

Titular

Marca/Imagem

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1810

Marca | Definição

Nacionalidade

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1809

Marca | Definição

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Nacionalidade

HOLANDESA

28-12-2011 Setembro 2012

Nº Pedido 1811

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS
CONCESSÃO DE TÍTULOS

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

HOLANDESA

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido 1818

DRAGON

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

28-12-2011 Setembro 2012

HOLANDESA

Marca | Definição

SUPER DRAGON
Titular

A JE & FILHOS, LDA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-12-2011 Setembro 2012

CABO-VERDIANA

Marca | Definição

Marca/Imagem
Nº Pedido

ELEGANCE

1822

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

Setembro 2012

PORTUGUESA

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

09-12-2011 Setembro 2012 CABO-VERDIANA
Marca | Definição

ALCATEL LUCENT (Logo Black & White)
Titular

JPX/Produtos de Higiene e Limpeza, Lda.

ALCATEL LUCENT

Marca/Imagem

boletim da propriedade intelectual
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HOLANDESA

UNILEVER N.V.

28-12-2011 Setembro 2012

06-09-2012

Nacionalidade

Titular

Titular

Marca/Imagem

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

UNILEVER N.V.

Nº Pedido 1819

HOLANDESA

UNILEVER N.V.

Titular

Marca/Imagem

Nacionalidade

Titular

UNILEVER N.V.

UNILEVER N.V.

Nº Pedido 1817

Data pedido Publicação (BO/BPI)

Marca/Imagem

Titular

Marca/Imagem

Marca | Definição

CONCESSÃO DE TÍTULOS

Nº Pedido 1806

Data pedido Publicação (BO/BPI) Nacionalidade

04-05-2007 Setembro 2012

FRANCESA
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