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經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法

律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規

定，公佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告

公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/154316

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/05/16

[730] 申請人 Requerente : Birkenstock Sales GmbH

 地址 Endereço : Rheinstraβe 10, 53560 Vettelschoss, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, marketing e serviços pro-

mocionais; serviços de negócios comerciais e informa-

ção ao consumidor, em particular serviços de leilões, 

aluguer de máquinas de venda automáticas, serviços 

de intermediação comercial, serviços de contactos co-

merciais, serviços de compras colectivas, serviços de 

avaliação comercial, organização de concursos para 

fins publicitários, serviços de distribuição, serviços de 

importação e exportação, serviços e negociação e de 

mediação, serviços informatizados on-line de ordens 

de compra, serviços de comparação de preços, serviços 

de fornecimento para terceiros, serviços de assinatura, 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com chapelaria [em especial bonés], vestuário [ em 

especial cintos, lenços de pescoço, meias], calçado [ 

em especial sapatos, sapatos baixos, sapatos com ata-

cadores, sapatos rasos, sapatilhas, sapatos de vela, chi-

nelos, sapatos de banho, sandálias, socas, botas], peças 

e acessórios para todos os artigos atrás referidos, em 

especial solas interiores, solas, meias interiores, pal-

milhas moldadas, folhas para sapatos de tacões de 

cunha e folhas para sapatos de cunha para aumentar 

tamanho, palmilhas em cortiça, tiras de reparação de 

cunha, folhas para solas, folhas para solas intermedi-

árias, tangas, revestimentos e tecidos de revestimento 

para palmilhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156558

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/03

[730] 申請人 Requerente : Alliance Cosmetics Sdn Bhd

 地址 Endereço : 35, Jalan Pelukis U1/46, Temasya In-

dustrial Park, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Eh-

san, Malásia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Pós para o rosto; batons para os lá-

bios, glosses para os lábios & bálsamo labial; blush; 

cosméticos para os olhos; lápis/delineador para olhos, 

sobrancelha, e lábios; máscara [rímel]; base de maqui-

lhagem; óleos essenciais; perfume; água-de-colónia; 

champô; preparações para pentear; condicionadores 

para o cabelo; géis de cabelo; bálsamo para cabelos, 

laca para o cabelo; corantes capilares; loções capilares; 

tónico capilar, terapia do couro cabeludo; cremes fa-

ciais [cosméticos]; loções faciais; produtos de limpeza 

para o rosto; máscaras faciais; removedores de maqui-
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lhagem (desmaquilhante); tónicos faciais; soros faciais; 

protetores solares para o rosto; toalhitas faciais (cos-

méticos); vernizes para as unhas; preparações para o 

cuidado das unhas; cremes para cutículas; cremes para 

as unhas; removedores de vernizes; sabonetes; espuma 

para o banho; gel de banho; esfoliantes para o banho; 

protetor solar; preparações cosméticas adelgaçantes; 

creme refirmante corpo; loções corporais; loções para 

as mãos; cremes e loçãos para branquear a pele; deso-

dorizantes; pós de talco; produtos de higiene íntima 

femininos; toalhetes de higiene íntima femininos; tudo 

incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/156563

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/04

[730] 申請人 Requerente : 燁信建材有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街224-246號澳門金融

中心15樓F室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 工業用黏合劑；鑽探泥漿用的化學添加

劑；鑽探泥漿用化學添加劑；混凝土用凝集劑；混凝土用

凝結劑；防水銹劑；膨潤土；鑽探泥漿；增塑劑；橡膠防

腐劑；催化劑；黏膠液；工業用化學品；除油漆外的水泥

防水製劑；除油漆外的水泥防水化學品；除油漆和油外的

水泥護品；除漆和油外的水泥防腐劑；底漆和罩面漆膠

料；脫模製劑；金屬硬化劑；滅火合成物；防火製劑；氧化

鋰；除油漆和油外的磚石建築防腐劑；除油漆油脂外的

磚房防腐劑；除漆和油外磚房防腐劑；未加工塑膠；未加

工合成樹脂；未加工人造樹脂；表面活性劑；窗子除污化

學品；窗戶除污化學品；工業用二氧化鈦；牆磚黏合劑；

製漆用化學製劑；清漆溶劑；工業用葡萄糖；除油漆外的

磚石建築防潮劑；橡膠用化學增強劑；油膠泥（膩子）；

油膠泥（油灰、膩子）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/156566

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/04

[730] 申請人 Requerente : 燁信建材有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街224-246號澳門金融

中心15樓F室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : 工業用黏合劑；鑽探泥漿用的化學添加

劑；鑽探泥漿用化學添加劑；混凝土用凝集劑；混凝土用

凝結劑；防水銹劑；膨潤土；鑽探泥漿；增塑劑；橡膠防

腐劑；催化劑；黏膠液；工業用化學品；除油漆外的水泥

防水製劑；除油漆外的水泥防水化學品；除油漆和油外的

水泥護品；除漆和油外的水泥防腐劑；底漆和罩面漆膠

料；脫模製劑；金屬硬化劑；滅火合成物；防火製劑；氧化

鋰；除油漆和油外的磚石建築防腐劑；除油漆油脂外的

磚房防腐劑；除漆和油外磚房防腐劑；未加工塑膠；未加

工合成樹脂；未加工人造樹脂；表面活性劑；窗子除污化

學品；窗戶除污化學品；工業用二氧化鈦；牆磚黏合劑；

製漆用化學製劑；清漆溶劑；工業用葡萄糖；除油漆外的

磚石建築防潮劑；橡膠用化學增強劑；油膠泥（膩子）；

油膠泥（油灰、膩子）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/156579

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/04

[730] 申請人 Requerente : 燁信建材有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街224-246號澳門金融

中心15樓F室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 瀝青；建築用瀝青產品；水泥；瀝青（人

造涯青）；石料黏合劑；耐火土；熟料（耐火材料）；建築

灰漿；防火水泥塗料；防火用水泥塗蓋層；水泥板；非金

屬隔板；非金屬建築物；屋頂用瀝青塗層；建築用油氈；

熔爐用水泥；高爐用水泥；建築用砂石；爐渣（建築材

料）；修路用黏合材料；發光鋪築材料；鎂氧水泥；塗層

（建築材料）；牆用非金屬包層（建築）；牆用非金屬襯料

（建築）；建築石料；人造石；非金屬地板；建築用非金屬

包層；非金屬建築物遮蓋物；非金屬建築物覆蓋層；建築

用非金屬隔板；非金屬建築塗面材料；路面敷料；砂（鑄

造砂除外）；硅石（石英）；瀝青（焦油瀝青）；非金屬屋

頂材料；非金屬護壁板；建築用非金屬加固材料；非金屬

建築材料；非金屬鋪路塊料；建築用非金屬磚瓦；建築用
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非金屬牆磚；非金屬磚地；非金屬排水管；凝結的甘蔗渣

（建築材料）；太陽能電池組成的非金屬屋頂板；非金屬

耐火建築材料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，藍色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/156582

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/04

[730] 申請人 Requerente : 燁信建材有限公司

 地址 Endereço : 澳門新口岸北京街224-246號澳門金融

中心15樓F室

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 19

[511] 產品 Produtos : 瀝青；建築用瀝青產品；水泥；瀝青（人

造涯青）；石料黏合劑；耐火土；熟料（耐火材料）；建築

灰漿；防火水泥塗料；防火用水泥塗蓋層；水泥板；非金

屬隔板；非金屬建築物；屋頂用瀝青塗層；建築用油氈；

熔爐用水泥；高爐用水泥；建築用砂石；爐渣（建築材

料）；修路用黏合材料；發光鋪築材料；鎂氧水泥；塗層

（建築材料）；牆用非金屬包層（建築）；牆用非金屬襯料

（建築）；建築石料；人造石；非金屬地板；建築用非金屬

包層；非金屬建築物遮蓋物；非金屬建築物覆蓋層；建築

用非金屬隔板；非金屬建築塗面材料；路面敷料；砂（鑄

造砂除外）；硅石（石英）；瀝青（焦油瀝青）；非金屬屋

頂材料；非金屬護壁板；建築用非金屬加固材料；非金屬

建築材料；非金屬鋪路塊料；建築用非金屬磚瓦；建築用

非金屬牆磚；非金屬磚地；非金屬排水管；凝結的甘蔗渣

（建築材料）；太陽能電池組成的非金屬屋頂板；非金屬

耐火建築材料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/156821

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/09

[730] 申請人 Requerente : 活力東勢股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣63543雲林縣東勢鄉東勢西路

392巷77號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 胡蘿蔔汁；蔬菜汁（飲料）；果菜汁；果

蔬纖維飲料；蔬菜汁粉；果汁；青草植物飲料；濃縮果汁；

礦泉水（飲料）；綜合植物飲料；無酒精飲料；清涼飲料；

無酒精果汁；番茄汁（飲料）；等滲飲料；果茶（不含酒

精）；麥芽汁（發酵後成啤酒）；非代乳品以黃豆為主之

飲料。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 淺綠色、橙色、紅色、杏色、

粉橙色及深綠色，如圖所示。

 通知 Noti f icações : 根據12月13日第97/99/M號法令第

209條第1至3款規定，刪除了“牛蒡荼；蔬菜茶（包）；”，

因屬其他類別。

 Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-

-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «......», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/156824

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/09

[730] 申請人 Requerente : 活力東勢股份有限公司

 地址 Endereço : 中國台灣63543雲林縣東勢鄉東勢西路

392巷77號

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 胡蘿蔔汁；蔬菜汁（飲料）；果菜汁；果

蔬纖維飲料；蔬菜汁粉；果汁；青草植物飲料；濃縮果汁；

礦泉水（飲料）；綜合植物飲料；無酒精飲料；清涼飲料；

無酒精果汁；番茄汁（飲料）；等滲飲料；果茶（不含酒

精）；麥芽汁（發酵後成啤酒）；非代乳品以黃豆為主之

飲料。

[540] 商標 Marca : 

 通知 Noti f icações : 根據12月13日第97/99/M號法令第

209條第1至3款規定，刪除了“牛蒡荼；蔬菜茶（包）；”，

因屬其他類別。

 Nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-

-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, excluiu-se «......», 

por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/156866

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/09
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[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, 

Maryland 20817, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade, gestão de empresas, admi-

nistração de empresas; serviços de escritório; progra-

mas de prémios de incentivos; serviços de promoção 

de hotel, estações de veraneio, companhias aéreas, 

aluguer de automóveis, time share, viagem, e férias 

através de um programa de prémios de incentivo; or-

ganização, operação e supervisão de programas de 

fidelização.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/01，新加坡 Singapura，編

號N.º 40201902456S

[210] 編號 N.º : N/156867

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/09

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, 

Maryland 20817, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros, assuntos financeiros, assun-

tos monetários, imóveis; serviços de time-sharing de 

imóveis apresentando um programa de prémios de 

incentivo; serviços de listagens de imóveis, aluguer 

e arrendamento para habitação residenciais, aparta-

mentos, quartos em casas, casas de férias, e moradias 

apresentando um programa de prémios de incentivo; 

serviços de cartões de crédito.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/01，新加坡 Singapura，編

號N.º 40201902456S

[210] 編號 N.º : N/156868

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/09

[730] 申請人 Requerente : Marriott Worldwide Corporation

 地址 Endereço : 10400 Fernwood Road, Bethesda, 

Maryland 20817, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida 

e bebida; alojamento temporário; serviços de hotéis 

apresentando um programa de prémios de incentivo; 

reservas de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/02/01，新加坡 Singapura，編

號N.º 40201902456S

[210] 編號 N.º : N/156981

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

 地址 Endereço : 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e produ-

tos feitos nestes materiais ou em plaqué, incluídos nes-

ta classe; artigos de joalharia, estojos para jóias, caixas 

de apresentação para joalharia, pedras preciosas e 

semipreciosas; pérolas; pulseiras (joalharia); broches 

(joalharia); colares (joalharia); correntes (joalharia); 

medalhas (joalharia); pendentes (joalharia); brincos 

(joalharia); anéis (joalharia); alfinetes de gravata; bo-

tões-de-punho; argolas para chaves ; caixas para jóias; 

caixas para jóias em metais preciosos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/01，法國 França，編號

N.º 4521297

[210] 編號 N.º : N/157005

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de cozinha, 

não incluindo aquecedores de água a gás para uso 

doméstico, aquecedores de cozinhar não-eléctricas 

para uso doméstico, bancadas de cozinha e lava-loiças 
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para cozinha; panelas e frigideiras para cozinhar, não-

-eléctricas; máquinas de café, não-eléctricas; chaleiras 

Japonesas em ferro fundido, não-eléctricos (Tetsubin); 

chaleiras, não-eléctricas; artigos de louça, sem serem 

facas, garfos e colheres; trens de cozinha; baldes para 

gelo; pinças para açúcar; quebra-nozes; batedeiras, 

não-eléctricas; espetos para cozinhar; filtros de café, 

não-eléctricas; geleiras portáteis para comidas e bebi-

das; recipientes para gelo, para fins domésticos; abre-

-garrafas, não-eléctricas; refrigeradores para fins do-

mésticos; coadores para cozinhar; pimenteiros; açuca-

reiros; saleiros; oveiros; porta-guardanapos; argolas de 

guardanapos; almofadas quentes (bases para pratos); 

tabuleiros; paliteiros; recipientes de cozinha para ar-

roz; coadores; misturadores de cocktail; conchas para 

arroz cozido de estilo Japonês (Shamoji); moinhos de 

café e moinhos de pimenta operados manualmente; fu-

nis para cozinhar; palhinhas para beber; tabuleiros ou 

bases individuais para refeição de estilo Japonês (Zen); 

frascos de vidro para conservar alimentos; frascos de 

bebidas para viajantes; Surikogi (pilões de madeira de 

estilo Japonês); Suribachi (artigos de faiança para uso 

doméstico); abre-garrafas, eléctricas e não-eléctricas; 

raladores de cozinha; pás para tortas; pauzinhos; es-

tojos para pauzinhos; conchas e colheres para sopa 

para uso na cozinha; peneiras e crivos para cozinhar; 

tábuas de cortar para uso na cozinha; garrafas a vácuo 

(frascos isolados); rolos de massa para fins de cozinha; 

grelhadores (utensílios para cozinhar); palitos; espre-

medores de limão; espremedores de sumos de citrinos; 

formas para waffles de ferro, não-eléctricas; instru-

mentos de limpeza e utensílios para lavagem; vassou-

ras; baldes feitos de plástico; panos para limpar o pó 

ou para limpeza; escovas para lavar; molas para roupa 

(cavaletes para roupa); tábuas de lavar roupa; cabides 

para secagem de roupa; estendal giratório para roupa; 

pá de lixo; espanadores; esfregonas; panos de poli-

mento; escovas de esfrega; caixotes de lixo; luvas para 

fins domésticos; utensílios cosméticos e de toilete, sem 

serem escovas de dentes eléctricas; escovas de dentes 

eléctricas; compactos para pó vendidos vazios; pentes; 

estojos para pentes; suportes e caixas para sabonetes; 

escovas para as unhas; escovas para barbear; bases 

para escovas para barbear; escovas para sobrancelhas; 

escovas de dentes, não-eléctricas; estojos para escovas 

de dentes; estojos para toilete; pulverizadores para 

perfumes vendidos vazios; escovas para os lábios; bol-

sas de toucador; escovas para maquilhagem; esponjas 

para maquilhagem; escovas para cabelo; borlas para 

pó-de-arroz; compactos para pó-de-arroz; fio dental 

(fios para fins dentários); recipientes para embalagens 

industriais de vidro ou de porcelana; garrafas para 

embalagens industriais de plástico; garrafas pulveriza-

doras vazias; tábuas de engomar; borrifadores de al-

faiate; tábuas de engomar (Kotedai); Hera-dai (tábuas 

de traçar para uso com lâminas de decalque); agitado-

res para banheiras de água quente (Yukakibo); selhas 

para casas de banho; ratoeiras para ratos e ratazanas; 

mata-moscas; vasos para flores; vasos hidropónicos 

para jardinagem doméstica; regadores; tigelas para 

alimentos para animais de estimação; escovas para 

animais de estimação; gaiolas para pássaros; banheiras 

para pássaros; escovas para roupa; caixas metálicas 

para distribuição de toalhas de papel; dispensadores 

de sabão; caixas de comprimidos para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157006

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e de propagan-

da; pesquisas ou análises de marketing; fornecimento 

de informações relacionadas com vendas comerciais; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através 

de administração de programas de incentivo de vendas 

e de promoções envolvendo vales de desconto; aná-

lises de gestão de negócios ou consultoria de gestão; 

gestão de negócios de hotéis; agências de emprego; 

leilões; agências de importação-exportação; serviços 

de estenografia; transcrição; reprodução de documen-

tos; serviços de escritório, nomeadamente arquivagem, 

em particular de documentos ou de fitas magnéticas; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; fornecimento de assistência comercial para 

terceiros em operação de aparelhos de processamento 

de dados, nomeadamente, computadores, máquinas 

de escrever, máquinas de telex e outras máquinas 

semelhantes de escritório; aluguer de materiais de pu-

blicidade; aluguer de máquinas de escrever, máquinas 

fotocopiadoras e processadores de texto; fornecimento 

de informações sobre emprego; fornecimento de infor-
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mações em artigos publicitários de jornais; serviços de 

recortes de notícias; aluguer de máquinas de venda; in-

formação comercial e de assessoria aos consumidores 

na escolha de produtos e serviços; pesquisas e análises 

comerciais; informações comerciais para empresas; 

marketing; administração de programas de fidelidade 

para consumidores; administração de um programa de 

descontos para permitir participantes obterem descon-

tos em produtos e serviços através de uso de um cartão 

de sócios com descontos; optimização de tráfego de 

páginas de Internet; aluguer de espaços publicitários; 

serviços de encomendas online; gestão de arquivos 

computarizados; serviços de publicidade, de marketing 

e de promoção na área de cosméticos; fornecimento 

de informações aos consumidores relacionados com 

cosméticos; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para cosméticos, artigos de toi-

lete, dentífricos, sabonetes e detergentes; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e 

provisões médicas; serviços de vendas a retalho ou ser-

viços de vendas por grosso para máquinas e aparelhos 

eléctricos; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para comidas e bebidas; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

vestuário; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para fraldas; serviços de vendas a 

retalho ou serviços de vendas por grosso para artigos 

pessoais; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para unhas postiças e pestanas pos-

tiças; serviços de vendas a retalho ou serviços de ven-

das por grosso para cosméticos e utensílios de toilete; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para calçado; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para malas e sacolas; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para tecidos e roupas de cama; fornecimento de 

informações relacionadas a classificação de vendas ou 

a classificação de popularidade de produtos ou lojas 

comerciais; promoção de produtos e serviços de tercei-

ros através de administração de incentivo de vendas e 

de promoções envolvendo vales de desconto, cupões 

ou cartões de recompensa; organização e funciona-

mento de promoção de produtos e serviços de terceiros 

através de um sistema de cartões de recompensa e de 

serviços de informação relacionados com os mesmos; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para brinquedos, bonecas, máquinas e apare-

lhos de jogos; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para artigos de desporto; ser-

viços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para papel e artigos de papelaria; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

impressos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157007

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/12

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações mete-

orológicas; serviços de design, sem serem para fins 

publicitários; concepção de materiais de embalagens; 

concepção de software informático, programação in-

formática, ou manutenção de software informático; 

consultoria tecnológica relacionada com o desem-

penho de computadores, automóveis e máquinas de 

automação de fábrica; experimentação, inspecção ou 

pesquisa de farmacêuticos, cosméticos ou produtos ali-

mentares; serviços de investigação e consultoria cientí-

fica na área de cosméticos; pesquisa científica na área 

de serviços de cuidados de beleza; fornecimento de 

programas informáticos em redes de dados; aluguer de 

computadores; programação de software para plata-

formas de comércio electrónico (e-commerce); criação 

ou manutenção de páginas de internet para terceiros; 

fornecimento de motores de pesquisa para a Internet; 

aluguer de servidores de rede; aluguer de um servidor 

de base de dados para terceiros; fornecimento de ser-

viços de autenticação de usuários utilizando a tecno-

logia de senhas de assinatura única para transacções 

de comércio electrónico (e-commerce); fornecimento 

de serviços de autenticação de usuários utilizando 

tecnologias de hardware e software biométricos para 

transacções de comércio electrónico (e-commerce); 

monitorização de sistemas informáticos por acesso re-

moto; Software como um Serviço (SaaS); computação 

em nuvem; hospedagem de páginas informáticas (web 

sites); aluguer de software informático; Plataformas 

como um Serviço (PaaS); fornecimento de informação 

de tecnologia e programação informática através de 
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uma página de internet; consultoria de Tecnologia de 

Informação (IT).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157053

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de cozinha, 

não incluindo aquecedores de água a gás para uso 

doméstico, aquecedores de cozinhar não-eléctricas 

para uso doméstico, bancadas de cozinha e lava-loiças 

para cozinha; panelas e frigideiras para cozinhar, não-

-eléctricas; máquinas de café, não-eléctricas; chaleiras 

Japonesas em ferro fundido, não-eléctricos (Tetsubin); 

chaleiras, não-eléctricas; artigos de louça, sem serem 

facas, garfos e colheres; trens de cozinha; baldes para 

gelo; pinças para açúcar; quebra-nozes; batedeiras, 

não-eléctricas; espetos para cozinhar; filtros de café, 

não-eléctricas; geleiras portáteis para comidas e bebi-

das; recipientes para gelo, para fins domésticos; abre-

-garrafas, não-eléctricas; refrigeradores para fins do-

mésticos; coadores para cozinhar; pimenteiros; açuca-

reiros; saleiros; oveiros; porta-guardanapos; argolas de 

guardanapos; almofadas quentes (bases para pratos); 

tabuleiros; paliteiros; recipientes de cozinha para ar-

roz; coadores; misturadores de cocktail; conchas para 

arroz cozido de estilo Japonês (Shamoji); moinhos de 

café e moinhos de pimenta operados manualmente; fu-

nis para cozinhar; palhinhas para beber; tabuleiros ou 

bases individuais para refeição de estilo Japonês (Zen); 

frascos de vidro para conservar alimentos; frascos de 

bebidas para viajantes; Surikogi (pilões de madeira de 

estilo Japonês); Suribachi (artigos de faiança para uso 

doméstico); abre-garrafas, eléctricas e não-eléctricas; 

raladores de cozinha; pás para tortas; pauzinhos; es-

tojos para pauzinhos; conchas e colheres para sopa 

para uso na cozinha; peneiras e crivos para cozinhar; 

tábuas de cortar para uso na cozinha; garrafas a vácuo 

(frascos isolados); rolos de massa para fins de cozinha; 

grelhadores (utensílios para cozinhar); palitos; espre-

medores de limão; espremedores de sumos de citrinos; 

formas para waffles de ferro, não-eléctricas; instru-

mentos de limpeza e utensílios para lavagem; vassou-

ras; baldes feitos de plástico; panos para limpar o pó 

ou para limpeza; escovas para lavar; molas para roupa 

(cavaletes para roupa); tábuas de lavar roupa; cabides 

para secagem de roupa; estendal giratório para roupa; 

pá de lixo; espanadores; esfregonas; panos de poli-

mento; escovas de esfrega; caixotes de lixo; luvas para 

fins domésticos; utensílios cosméticos e de toilete, sem 

serem escovas de dentes eléctricas; escovas de dentes 

eléctricas; compactos para pó vendidos vazios; pentes; 

estojos para pentes; suportes e caixas para sabonetes; 

escovas para as unhas; escovas para barbear; bases 

para escovas para barbear; escovas para sobrancelhas; 

escovas de dentes, não-eléctricas; estojos para escovas 

de dentes; estojos para toilete; pulverizadores para 

perfumes vendidos vazios; escovas para os lábios; bol-

sas de toucador; escovas para maquilhagem; esponjas 

para maquilhagem; escovas para cabelo; borlas para 

pó-de-arroz; compactos para pó-de-arroz; fio dental 

(fios para fins dentários); recipientes para embalagens 

industriais de vidro ou de porcelana; garrafas para 

embalagens industriais de plástico; garrafas pulveriza-

doras vazias; tábuas de engomar; borrifadores de al-

faiate; tábuas de engomar (Kotedai); Hera-dai (tábuas 

de traçar para uso com lâminas de decalque); agitado-

res para banheiras de água quente (Yukakibo); selhas 

para casas de banho; ratoeiras para ratos e ratazanas; 

mata-moscas; vasos para flores; vasos hidropónicos 

para jardinagem doméstica; regadores; tigelas para 

alimentos para animais de estimação; escovas para 

animais de estimação; gaiolas para pássaros; banheiras 

para pássaros; escovas para roupa; caixas metálicas 

para distribuição de toalhas de papel; dispensadores 

de sabão; caixas de comprimidos para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157054

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e de propagan-

da; pesquisas ou análises de marketing; fornecimento 
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de informações relacionadas com vendas comerciais; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através 

de administração de programas de incentivo de vendas 

e de promoções envolvendo vales de desconto; aná-

lises de gestão de negócios ou consultoria de gestão; 

gestão de negócios de hotéis; agências de emprego; 

leilões; agências de importação-exportação; serviços 

de estenografia; transcrição; reprodução de documen-

tos; serviços de escritório, nomeadamente arquivagem, 

em particular de documentos ou de fitas magnéticas; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; fornecimento de assistência comercial para 

terceiros em operação de aparelhos de processamento 

de dados, nomeadamente, computadores, máquinas 

de escrever, máquinas de telex e outras máquinas 

semelhantes de escritório; aluguer de materiais de pu-

blicidade; aluguer de máquinas de escrever, máquinas 

fotocopiadoras e processadores de texto; fornecimento 

de informações sobre emprego; fornecimento de infor-

mações em artigos publicitários de jornais; serviços de 

recortes de notícias; aluguer de máquinas de venda; in-

formação comercial e de assessoria aos consumidores 

na escolha de produtos e serviços; pesquisas e análises 

comerciais; informações comerciais para empresas; 

marketing; administração de programas de fidelidade 

para consumidores; administração de um programa de 

descontos para permitir participantes obterem descon-

tos em produtos e serviços através de uso de um cartão 

de sócios com descontos; optimização de tráfego de 

páginas de Internet; aluguer de espaços publicitários; 

serviços de encomendas online; gestão de arquivos 

computarizados; serviços de publicidade, de marketing 

e de promoção na área de cosméticos; fornecimento 

de informações aos consumidores relacionados com 

cosméticos; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para cosméticos, artigos de toi-

lete, dentífricos, sabonetes e detergentes; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e 

provisões médicas; serviços de vendas a retalho ou ser-

viços de vendas por grosso para máquinas e aparelhos 

eléctricos; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para comidas e bebidas; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

vestuário; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para fraldas; serviços de vendas a 

retalho ou serviços de vendas por grosso para artigos 

pessoais; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para unhas postiças e pestanas pos-

tiças; serviços de vendas a retalho ou serviços de ven-

das por grosso para cosméticos e utensílios de toilete; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para calçado; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para malas e sacolas; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para tecidos e roupas de cama; fornecimento de 

informações relacionadas a classificação de vendas ou 

a classificação de popularidade de produtos ou lojas 

comerciais; promoção de produtos e serviços de tercei-

ros através de administração de incentivo de vendas e 

de promoções envolvendo vales de desconto, cupões 

ou cartões de recompensa; organização e funciona-

mento de promoção de produtos e serviços de terceiros 

através de um sistema de cartões de recompensa e de 

serviços de informação relacionados com os mesmos; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para brinquedos, bonecas, máquinas e apare-

lhos de jogos; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para artigos de desporto; ser-

viços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para papel e artigos de papelaria; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

impressos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157055

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações me-

terológicas; serviços de design, sem serem para fins 

publicitários; concepção de materiais de embalagens; 

concepção de software informático, programação in-

formática, ou manutenção de software informático; 

consultoria tecnológica relacionada com o desem-

penho de computadores, automóveis e máquinas de 

automação de fábrica; experimentação, inspecção ou 

pesquisa de farmacêuticos, cosméticos ou produtos ali-

mentares; serviços de investigação e consultoria cientí-

fica na área de cosméticos; pesquisa científica na área 

de serviços de cuidados de beleza; fornecimento de 

programas informáticos em redes de dados; aluguer de 

computadores; programação de software para plata-
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formas de comércio electrónico (e-commerce); criação 

ou manutenção de páginas de internet para terceiros; 

fornecimento de motores de pesquisa para a Internet; 

aluguer de servidores de rede; aluguer de um servidor 

de base de dados para terceiros; fornecimento de ser-

viços de autenticação de usuários utilizando a tecno-

logia de senhas de assinatura única para transacções 

de comércio electrónico (e-commerce); fornecimento 

de serviços de autenticação de usuários utilizando 

tecnologias de hardware e software biométricos para 

transacções de comércio electrónico (e-commerce); 

monitorização de sistemas informáticos por acesso re-

moto; Software como um Serviço (SaaS); computação 

em nuvem; hospedagem de páginas informáticas (web 

sites); aluguer de software informático; Plataformas 

como um Serviço (PaaS); fornecimento de informação 

de tecnologia e programação informática através de 

uma página de internet; consultoria de Tecnologia de 

Informação (IT).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157060

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios e recipientes de cozinha, 

não incluindo aquecedores de água a gás para uso 

doméstico, aquecedores de cozinhar não-eléctricas 

para uso doméstico, bancadas de cozinha e lava-loiças 

para cozinha; panelas e frigideiras para cozinhar, não-

-eléctricas; máquinas de café, não-eléctricas; chaleiras 

Japonesas em ferro fundido, não-eléctricos (Tetsubin); 

chaleiras, não-eléctricas; artigos de louça, sem serem 

facas, garfos e colheres; trens de cozinha; baldes para 

gelo; pinças para açúcar; quebra-nozes; batedeiras, 

não-eléctricas; espetos para cozinhar; filtros de café, 

não-eléctricas; geleiras portáteis para comidas e bebi-

das; recipientes para gelo, para fins domésticos; abre-

-garrafas, não-eléctricas; refrigeradores para fins do-

mésticos; coadores para cozinhar; pimenteiros; açuca-

reiros; saleiros; oveiros; porta-guardanapos; argolas de 

guardanapos; almofadas quentes (bases para pratos); 

tabuleiros; paliteiros; recipientes de cozinha para ar-

roz; coadores; misturadores de cocktail; conchas para 

arroz cozido de estilo Japonês (Shamoji); moinhos de 

café e moinhos de pimenta operados manualmente; fu-

nis para cozinhar; palhinhas para beber; tabuleiros ou 

bases individuais para refeição de estilo Japonês (Zen); 

frascos de vidro para conservar alimentos; frascos de 

bebidas para viajantes; Surikogi (pilões de madeira de 

estilo Japonês); Suribachi (artigos de faiança para uso 

doméstico); abre-garrafas, eléctricas e não-eléctricas; 

raladores de cozinha; pás para tortas; pauzinhos; es-

tojos para pauzinhos; conchas e colheres para sopa 

para uso na cozinha; peneiras e crivos para cozinhar; 

tábuas de cortar para uso na cozinha; garrafas a vácuo 

(frascos isolados); rolos de massa para fins de cozinha; 

grelhadores (utensílios para cozinhar); palitos; espre-

medores de limão; espremedores de sumos de citrinos; 

formas para waffles de ferro, não-eléctricas; instru-

mentos de limpeza e utensílios para lavagem; vassou-

ras; baldes feitos de plástico; panos para limpar o pó 

ou para limpeza; escovas para lavar; molas para roupa 

(cavaletes para roupa); tábuas de lavar roupa; cabides 

para secagem de roupa; estendal giratório para roupa; 

pá de lixo; espanadores; esfregonas; panos de poli-

mento; escovas de esfrega; caixotes de lixo; luvas para 

fins domésticos; utensílios cosméticos e de toilete, sem 

serem escovas de dentes eléctricas; escovas de dentes 

eléctricas; compactos para pó vendidos vazios; pentes; 

estojos para pentes; suportes e caixas para sabonetes; 

escovas para as unhas; escovas para barbear; bases 

para escovas para barbear; escovas para sobrancelhas; 

escovas de dentes, não-eléctricas; estojos para escovas 

de dentes; estojos para toilete; pulverizadores para 

perfumes vendidos vazios; escovas para os lábios; bol-

sas de toucador; escovas para maquilhagem; esponjas 

para maquilhagem; escovas para cabelo; borlas para 

pó-de-arroz; compactos para pó-de-arroz; fio dental 

(fios para fins dentários); recipientes para embalagens 

industriais de vidro ou de porcelana; garrafas para 

embalagens industriais de plástico; garrafas pulveriza-

doras vazias; tábuas de engomar; borrifadores de al-

faiate; tábuas de engomar (Kotedai); Hera-dai (tábuas 

de traçar para uso com lâminas de decalque); agitado-

res para banheiras de água quente (Yukakibo); selhas 

para casas de banho; ratoeiras para ratos e ratazanas; 

mata-moscas; vasos para flores; vasos hidropónicos 

para jardinagem doméstica; regadores; tigelas para 

alimentos para animais de estimação; escovas para 

animais de estimação; gaiolas para pássaros; banheiras 

para pássaros; escovas para roupa; caixas metálicas 
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para distribuição de toalhas de papel; dispensadores 

de sabão; caixas de comprimidos para uso pessoal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157061

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e de propagan-

da; pesquisas ou análises de marketing; fornecimento 

de informações relacionadas com vendas comerciais; 

promoção de produtos e serviços de terceiros através 

de administração de programas de incentivo de vendas 

e de promoções envolvendo vales de desconto; aná-

lises de gestão de negócios ou consultoria de gestão; 

gestão de negócios de hotéis; agências de emprego; 

leilões; agências de importação-exportação; serviços 

de estenografia; transcrição; reprodução de documen-

tos; serviços de escritório, nomeadamente arquivagem, 

em particular de documentos ou de fitas magnéticas; 

compilação de informações em bases de dados infor-

máticas; fornecimento de assistência comercial para 

terceiros em operação de aparelhos de processamento 

de dados, nomeadamente, computadores, máquinas 

de escrever, máquinas de telex e outras máquinas 

semelhantes de escritório; aluguer de materiais de pu-

blicidade; aluguer de máquinas de escrever, máquinas 

fotocopiadoras e processadores de texto; fornecimento 

de informações sobre emprego; fornecimento de infor-

mações em artigos publicitários de jornais; serviços de 

recortes de notícias; aluguer de máquinas de venda; in-

formação comercial e de assessoria aos consumidores 

na escolha de produtos e serviços; pesquisas e análises 

comerciais; informações comerciais para empresas; 

marketing; administração de programas de fidelidade 

para consumidores; administração de um programa de 

descontos para permitir participantes obterem descon-

tos em produtos e serviços através de uso de um cartão 

de sócios com descontos; optimização de tráfego de 

páginas de Internet; aluguer de espaços publicitários; 

serviços de encomendas online; gestão de arquivos 

computarizados; serviços de publicidade, de marketing 

e de promoção na área de cosméticos; fornecimento 

de informações aos consumidores relacionados com 

cosméticos; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para cosméticos, artigos de toi-

lete, dentífricos, sabonetes e detergentes; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e 

provisões médicas; serviços de vendas a retalho ou ser-

viços de vendas por grosso para máquinas e aparelhos 

eléctricos; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para comidas e bebidas; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

vestuário; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para fraldas; serviços de vendas a 

retalho ou serviços de vendas por grosso para artigos 

pessoais; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para unhas postiças e pestanas pos-

tiças; serviços de vendas a retalho ou serviços de ven-

das por grosso para cosméticos e utensílios de toilete; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para calçado; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para malas e sacolas; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para tecidos e roupas de cama; fornecimento de 

informações relacionadas a classificação de vendas ou 

a classificação de popularidade de produtos ou lojas 

comerciais; promoção de produtos e serviços de tercei-

ros através de administração de incentivo de vendas e 

de promoções envolvendo vales de desconto, cupões 

ou cartões de recompensa; organização e funciona-

mento de promoção de produtos e serviços de terceiros 

através de um sistema de cartões de recompensa e de 

serviços de informação relacionados com os mesmos; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para brinquedos, bonecas, máquinas e apare-

lhos de jogos; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para artigos de desporto; ser-

viços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para papel e artigos de papelaria; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

impressos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/157062

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/15

[730] 申請人 Requerente : istyle Inc.

 地址 Endereço : 1-12-32, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 

107-6034 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informações me-

terológicas; serviços de design, sem serem para fins 

publicitários; concepção de materiais de embalagens; 

concepção de software informático, programação in-

formática, ou manutenção de software informático; 

consultoria tecnológica relacionada com o desem-

penho de computadores, automóveis e máquinas de 

automação de fábrica; experimentação, inspecção ou 

pesquisa de farmacêuticos, cosméticos ou produtos ali-

mentares; serviços de investigação e consultoria cientí-

fica na área de cosméticos; pesquisa científica na área 

de serviços de cuidados de beleza; fornecimento de 

programas informáticos em redes de dados; aluguer de 

computadores; programação de software para plata-

formas de comércio electrónico (e-commerce); criação 

ou manutenção de páginas de internet para terceiros; 

fornecimento de motores de pesquisa para a Internet; 

aluguer de servidores de rede; aluguer de um servidor 

de base de dados para terceiros; fornecimento de ser-

viços de autenticação de usuários utilizando a tecno-

logia de senhas de assinatura única para transacções 

de comércio electrónico (e-commerce); fornecimento 

de serviços de autenticação de usuários utilizando 

tecnologias de hardware e software biométricos para 

transacções de comércio electrónico (e-commerce); 

monitorização de sistemas informáticos por acesso re-

moto; Software como um Serviço (SaaS); computação 

em nuvem; hospedagem de páginas informáticas (web 

sites); aluguer de software informático; Plataformas 

como um Serviço (PaaS); fornecimento de informação 

de tecnologia e programação informática através de 

uma página de internet; consultoria de Tecnologia de 

Informação (IT).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157207

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/17

[730] 申請人 Requerente : 沃爾夫岡 • 普羅科施

 Wolfgang Proksch

 地址 Endereço : 德國伊斯普林根75228, 林登威戈大街3

號

 Lindenweg 3 - 75228 Ispringen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；眼鏡框及其附件；眼鏡片；護目鏡

鏡片；太陽鏡；體育用護目鏡；滑雪護目鏡；眼鏡盒。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/01/23，中國 China，編號

N.º 36098797

[210] 編號 N.º : N/157447

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/22

[730] 申請人 Requerente : WeWork Companies LLC

 地址 Endereço : 115 West 18th Street, New York New 

York 10011, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Clubes de desporto; ginásios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/157601

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/07/26

[730] 申請人 Requerente : CHANEL

 地址 Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de difusão pela web; transmis-

são de podcasts.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/15，法國 França，編號

N.º 194525625
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[210] 編號 N.º : N/158066

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序；已錄製的計算機

軟件；計算機遊戲軟件；內存卡；可下載之影像檔案；可

下載之電腦遊戲程序；電子計算機；視頻遊戲軟件；移動

電話；錄有電腦遊戲程式之光碟；動畫片；網路卡；錄有

電腦程式之光碟；電子字典；數位影音光碟；電腦硬體；

網際網路設備；錄音帶；電子記事簿。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/30，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305010326

[210] 編號 N.º : N/158067

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；傳播媒體廣告時段租賃；網路廣告

空間租賃；人事管理諮詢；人員招募；演藝經紀服務，即

演員的商業管理；網路拍賣；網路購物；便利商店；為零

售目的在通訊媒體上展示商品；經由贊助體育賽事宣傳

商品及服務；尋找贊助；對購物訂單提供行政處理服務；

市場調查；提供商業資訊；為其他企業採購商品及服務；

為他人授權之商品及服務提供商業管理；電腦資料庫管

理；代理進出口服務；為他人促銷產品服務；提供商品行

情；廣告宣傳本出版；辦理會計業務；電器用品零售及批

發服務；電子材料零售及批發服務；可下載和預錄音樂和

電影的線上零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/30，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305010326

[210] 編號 N.º : N/158068

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 網路電視廣播；視頻點播傳輸；提供線上

論壇；無線廣播；無線電廣播；電視廣播；電信傳輸；提

供互聯網聊天室以在用戶之間傳輸信息、意見及多媒體

內容；線上資訊傳輸；電腦機終端通訊；電子公告牌服務

（通訊服務）；為電話聊天線路提供電信連接服務；提供

數據庫接入服務；提供網路聊天室；移動電話通信；視頻

會議服務；新聞社服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/30，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305010326

[210] 編號 N.º : N/158069

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 籌辦教育或娛樂競賽；提供遊樂場服務；

遊戲設備租賃；提供線上遊戲服務（由電腦網路）；在計

算機網絡上提供在線虛擬現實遊戲；休閒娛樂資訊；電

動玩具遊樂場；通過互聯網和電子通信網絡提供互動多
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人計算機遊戲；電子書籍及期刊之線上出版；休閒活動

資訊；書籍出版；雜誌之發行；電子遊藝場；影片發行；廣

播節目製作；各種書刊編輯；培訓服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/30，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305010326

[210] 編號 N.º : N/158070

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基

特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

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

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；計算機軟件更新；用於

數據處理的計算機編程；網路伺服空間出租；提供網路

搜尋引擎；網路認證服務；為他人創建及維護網站；創

建、設計和維護網頁；電腦硬體租賃；為他人設計網路網

頁；電腦硬體外觀設計；工業產品外觀設計；圖像藝術設

計；品質管控；提供線上不可下載電腦軟體之暫時使用

服務；網路伺服器租賃；計算機網路、計算機存取及計算

機化交易的安全管理服務；雲端運算；地圖繪製服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/07/30，中國香港 Hong Kong, 

China，編號N.º 305010326

[210] 編號 N.º : N/158122

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 電動榨汁機；攪拌機；制麵條機；厨房用

電動機器；電咖啡研磨機；非手動磨咖啡機；家用電動打

蛋器；家用電動水果榨汁機；家用豆漿機；家用洗碗機；

過濾器（機器或引擎部件）；充電式掃地機；電動窗戶清

潔機；電動清潔機械和設備；電動蒸汽拖把；家用真空吸

塵器；無繩電動掃地機；無綫吸塵器；真空吸塵器袋；蒸

汽拖把；電控拉窗簾裝置

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36491490

[210] 編號 N.º : N/158123

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : 電動或非電動刮鬍刀；電動指甲銼；卷

睫毛夾；頭髮定型用電整髮器；非醫用激光脫毛裝置；電

動指甲拋光機；去死皮推；電動耳毛修剪器；成套電動修

脚工具；電動鼻毛修剪器。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36489219

[210] 編號 N.º : N/158124

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 具有人工智能的人形機器人；計算機存

儲裝置；內存擴展卡；存儲卡；秤；帶身體質量分析儀的

秤；體重秤；語音秤；家用體脂秤；電子體重秤；耳機；揚

聲器音箱；頭戴式耳機；聲音傳送裝置；錄音裝置；麥克

風；錄像機；攝像機；電及電子視頻監控設備；視頻監控

器；安全監控機器人；自拍鏡頭；液晶投影機；視頻投影

機；數碼相機；自動調焦投影儀；小型投影儀；智能手機

或相機用自拍單腳架；快速成像相機；聯機手環（測量儀

器）；探測器；測量裝置；非醫用診斷設備；教學機器人；

傳感器；警報器用傳感器；電插頭；電源插座；插綫板；

家用遙控器；電開關；聲音警報器；電子防盜裝置；烟霧

探測器；聯鎖門用電子門禁裝置；探測易燃氣體用報警

器；中央報警器；數字門鎖；生物指紋門鎖；無綫充電器；

USB充電器；便攜式計算機用電池充電器；移動電源（可

充電電池）；計算機軟件（已錄製）。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36471754

[210] 編號 N.º : N/158125

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 燈泡；電燈；書燈；LED燈具；檯燈；夜

燈；頂燈；空氣炸鍋；麵包爐；電炊具；加熱烹調器；燃氣

爐；電爐；厨房爐灶（烘箱）；烹飪用電高壓鍋；電力煮咖

啡機；電油炸鍋；電熱水壺；微波爐（厨房用具）；電磁

爐；電飯煲；電動煮蛋器；電磁爐（家用）；電燉鍋；冰箱

除味器；冰箱；化妝品用冰箱；空氣淨化器；個人用電風

扇；風扇（空氣調節）；空氣調節裝置；厨房用抽油烟機；

電乾衣機；潤濕空氣裝置；電吹風；家用USB供電式加濕

器；家用加濕器；家用空氣淨化器；家用除濕機；抽水馬

桶；坐便器；馬桶座圈；太陽能集熱器；蒸臉器具（蒸汽

浴）；太陽能熱水器；浴霸；洗滌用熱水器（煤氣或電加

熱）；家用電淨水器；消毒設備；水淨化裝置；水軟化設

備和裝置；飲水機；家用水龍頭過濾器；家用電動洗澡水

淨化裝置；家用鞋子消毒器；家用超聲波消毒器。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36482516

[210] 編號 N.º : N/158126

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 電動汽車；自平衡車；電動獨輪平衡車；

電動雙輪平衡車；自行車；滑板車（車輛）；嬰兒車；運載

工具防盜報警器；運載工具座椅套；運載工具內裝飾品；

兒童安全座（運載工具用）。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36483147

[210] 編號 N.º : N/158127

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : 鞋櫃；碗櫃；書桌；家具；衣櫃；枕頭；磁

療枕；窗簾軌；窗簾杆；窗簾滾軸。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36486709
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[210] 編號 N.º : N/158128

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 非電便攜式冷藏箱；出售時為空的搖杯；

晾衣架；家用垃圾箱；制冰和冷飲的金屬容器；電梳；頭

髮刷；電動梳子；家用或厨房用容器；杯；真空保溫杯；成

套的烹飪鍋；家用手動研磨機；日用玻璃器皿（包括杯、

盤、壺、缸）；飲用器皿；運動用飲水瓶；茶具（餐具）；飲

水玻璃杯；電動牙刷；電動牙刷替換頭；食物保溫容器；

飲料隔熱容器；隔熱瓶；保溫瓶；冷藏瓶。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36490012

[210] 編號 N.º : N/158129

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 智能玩具；玩具機器人；玩具汽車。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36490025

[210] 編號 N.º : N/158130

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Ser v iços : 為商品和服務的買賣雙方提供在綫市

場；為推銷優化搜索引擎；為零售目的在通訊媒體上展

示商品；價格比較服務；商業信息；廣告；替他人推銷；計

算機網絡上的在綫廣告；為消費者提供商業信息和建議

（消費者建議機構）；在計算機檔案中進行數據檢索（替

他人）；商業管理輔助；市場營銷；提供市場營銷信息；

為他人采購酒精飲料（為其他企業購買商品）；提供社會

媒體領域的市場營銷諮詢；替他人安排商品采購的外包

服務；商品進出口代理；會計；商業審計；帳目審計；併購

會計服務；為第三方提供會計服務；有關會計的諮詢和信

息。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36474759

[210] 編號 N.º : N/158131

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 在綫實時貨幣交易；賬單支付服務；信托

服務；提供證券市場信息；保險經紀；保險信息；融資服

務；有價證券經紀；金融信息；電子轉帳；貨幣交易；金融

分析；金融管理；金融諮詢；網上銀行；通過網站提供金

融信息；通過使用會員卡為他人在參與機構提供折扣；借

記卡支付處理；公寓管理；不動產管理；信貸服務；信用卡

交易處理服務；通過電信方式進行電子資金轉帳；資金電

子轉帳；通過網站提供賬單付款服務；貨幣轉帳；匯票服

務；電子支票承兌服務；信用卡支付處理。

[540] 商標 Marca : 
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[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36477663

[210] 編號 N.º : N/158132

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 提供互聯網聊天室；提供全球計算機網

絡用戶接入服務；提供數據庫接入服務；數字文件傳送；

數據流傳輸；無綫電廣播；信息傳送；電話會議服務；移

動電話通訊；視頻會議服務；視頻點播傳輸；計算機輔助

信息和圖像傳送。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36473295

[210] 編號 N.º : N/158133

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 通訊技術方面的培訓；電子游戲廳服務；

為電影製作字幕；教育；培訓；通過模擬裝置進行的培訓

服務；組織教育或娛樂競賽；安排和組織學術討論會；安

排和組織專題研討會；安排和組織會議；安排和組織現

場教育論壇；電子書籍和雜誌的在綫出版；提供不可下

載的在綫電子出版物；廣播和電視節目製作；提供不可

下載在綫音樂；提供不可下載在綫視頻；安排和組織音

樂會；通過視頻點播服務提供不可下載的電影；通過視

頻點播服務提供不可下載的電視節目；提供娛樂設施；

娛樂信息；在計算機網絡上提供在綫游戲；健身指導課

程；錄音製作；通過網站提供娛樂信息；提供在綫教育信

息；無綫電文娛節目；娛樂服務；導游服務；票務代理服

務（娛樂）。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36470580

[210] 編號 N.º : N/158134

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/08

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 Huawei Technologies Co., Ltd.

 地址 Endereço : 廣東省深圳市龍崗區阪田華爲總部辦公

樓

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang Distr ict, Shenzhen, P. R. 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 技術研究；替他人研究和開發新產品；科

學研究；技術項目研究；電信技術諮詢；計算機編程；計

算機軟件設計；計算機軟件更新；計算機硬件設計和開發

諮詢；計算機軟件維護；恢復計算機數據；把有形的數據

或文件轉換成電子媒體；計算機系統設計；替他人創建

和維護網站；計算機程序和數據的數據轉換（非有形轉

換）；計算機軟件諮詢；網絡服務器出租；雲計算；計算機

技術諮詢；計算機安全諮詢；驅動及操作系統軟件開發；

提供互聯網搜索引擎；網站設計諮詢；信息技術諮詢服

務；電子數據存儲；通過網站提供計算機技術和編程信

息。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/02/25，中國 China，編號

N.º 36471525

[210] 編號 N.º : N/158239

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/12

[730] 申請人 Requerente : 株式會社醫學博士石井化妝品

 DR. ISHII COSMETICS CO., LTD

 地址 Endereço : 日本國東京都港區南青山1丁目11番33

號

 1-11-33 Minami-Aoyama Minato-Ku Tokyo, 107-0062, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3
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[511] 產品 Produtos : 肥皂和洗衣粉；牙膏；化妝品；淡香水；

化妝洗液；皮膚用洗液；（化妝用）乳液；美容液；化妝用

雪花膏；化妝用油；香水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158240

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/12

[730] 申請人 Requerente : 株式會社醫學博士石井化妝品

 DR. ISHII COSMETICS CO., LTD

 地址 Endereço : 日本國東京都港區南青山1丁目11番33

號

 1-11-33 Minami-Aoyama Minato-Ku Tokyo, 107-0062, 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳服務；互聯網廣告；商業管理和

商業諮詢；商業管理；提供商品銷售信息；為零售目的在

通信媒體上展示商品；化妝品、牙膏以及肥皂的零售批發

服務；市場分析或調查。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158356

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 珍妮花日用品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區光明A3工業園區順

福路415號1幢1446室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提旅行包（箱）；傘環；雨傘或陽傘的

傘骨；傘杆；雨傘或陽傘骨架；傘；傘套；女用陽傘；傘

柄；背包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158357

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/14

[730] 申請人 Requerente : 珍妮花日用品（上海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市奉賢區光明A3工業園區順

福路415號1幢1446室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提旅行包（箱）；傘環；雨傘或陽傘的

傘骨；傘杆；雨傘或陽傘骨架；傘；傘套；女用陽傘；傘

柄；背包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158486

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/16

[730] 申請人 Requerente : Lagunitas Brewing Company

 地址 Endereço : 1280 N. McDowell Blvd., Petaluma, 

CA 94954, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cerveja, cerveja leve (ale) e cerveja 

preta (porter); águas minerais e gaseificadas e outras 

bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de 

frutas; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158553

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Via Dufour 20, CH-6900 Lugano  

(CH), Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Peças e acessórios para portáteis e 

aparelhos eletrónicos digitais portáteis, em especial 

bolsas para computadores e computadores tablets, 

capas para computadores e computadores tablets; 

peças e acessórios para telefones móveis, em especial 

bolsas e capas para telefones móveis;  capas não rijas 

para telefones móveis;  capas para telemóveis; estojos 

de couro ou imitação de couro para telemóveis; bolsas 

de tecido ou têxteis para telefones móveis;  smartpho-

nes; smartwatches; tablets eletrónicos; óculos [óptica]; 

óculos escuros; armações para óculos e óculos de sol; 
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estojos para óculos e óculos de sol; pequenas correntes 

para óculos e óculos de sol; cordas para óculos e ócu-

los de sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158554

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Via Dufour 20, CH-6900 Lugano  

(CH), Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro não inclu-

ídos em outras classes; peles de animais; bolsas utilitá-

rias; mochilas; bolsas de viagem e outras malas; bolsas 

de mão; malas e maletas; pastas, malas pequenas para 

documentos e carteiras de bolso; bolsas; estojos de 

couro; estojo para chaves; estojos para cartões de visita 

e cartões de crédito; sacos de desporto; sacolas; sacos 

para artigos de higiene pessoal, vazios; guarda-chuvas; 

guarda-sóis; bengalas; chicotes; artigos de selaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158555

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/20

[730] 申請人 Requerente : Philipp Plein

 地址 Endereço : Via Dufour 20, CH-6900 Lugano  

(CH), Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; fatos 

para natação; fato de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158731

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoox Net-a-Porter Group S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; malas de viagem, sacos, carteiras e outros 

transportadores em particular baús de viagem, malas 

de viagem, sacos, sacos da praia, sacos para artigos 

de toilette, maletas, pastas, malas para documentos, 

malinhas de mão, porta-notas, sacos de vestuário, mo-

chilas, estojos para chaves em couro ou imitação de 

couro, estojos para cartões de crédito, carteiras para 

cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos a tiracolo, 

sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos en-

velope, sacos para livros, sacos para alpinismo, sacos 

de lona para acampamento, mochilas de campismo, 

sacos de compras, sacos para todos os fins, conjuntos 

de viagem, malas pequenas de viagem, estojos e sacos 

para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, esto-

jos de beleza vendidos vazios, sacos para produtos de 

toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendi-

dos vazios, porta-documentos, correias para malas de 

viagem, cintos para malas de viagem, sacos de despor-

to, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, 

sacos para cosméticos, bolsas, carteiras, pastas para 

desenhos, malas para estafeta, sacolas; selaria, chico-

tes e vestimentas para animais em particular arreios, 

trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158732

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoox Net-a-Porter Group S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/158733

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoox Net-a-Porter Group S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agregação para o benefício de tercei-

ros de vestuário, chapelaria e calçado, artigos de joa-

lharia, relógios, acessórios de moda, equipamentos de 

desporto, câmaras fotográficas, equipamentos audio-

visuais, têxteis, livros, artigos de papelaria, revistas, 

brinquedos, cosméticos, perfumes, água de toilette, 

água de perfume, águas-de-colónias, preparados de 

toilette não-medicinais, artigos ópticos, malas de via-

gem, sacos, carteiras, porta-cartões, malas-envelopes, 

pastas, selaria, chicotes e vestimentas para animais, 

chapéus-de-chuva, capacetes para usar em desportos, 

escovas e outros artigos para limpeza, materiais para o 

fabrico de escovas, loiças de mesa, trens de cozinha e 

recipientes, móveis e mobiliário, lâmpadas, utensílios 

para uso doméstico e de cozinha, equipamentos para 

o bar, utensílios cosméticos e higiénicos e artigos para 

casas-de-banho, artigos para limpeza dentária, artigos 

para vestuário e calçados em particular kits de graxa 

para sapatos, calçadeiras, artigos para fins de limpeza, 

permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e 

aquisição desses produtos; serviços de vendas a reta-

lho de vestuário e acessórios de moda por uma página 

de Internet especializando em marketing de vestuá-

rio e acessórios de moda; administração e gestão de 

planos de fidelização de clientes e de recompensas; 

serviços de fidelização de clientes; serviços de vendas 

a retalho, incluindo vendas a retalho online, lojas, ca-

nais de televisão, telefones ou telemóveis, dispositivos 

portáteis de acesso à Internet, ou outros dispositivos 

de telecomunicações ou marketing directo, relacio-

nadas com vestuário, chapelaria e calçado, artigos de 

joalharia, relógios, acessórios de moda, equipamen-

tos de desporto, câmaras fotográficas, equipamentos 

audiovisuais, têxteis, l ivros, artigos de papelaria, 

revistas, brinquedos, cosméticos, perfumes, água de 

toilette, água de perfume, águas-de-colónias, prepara-

dos de toilette não-medicinais, artigos ópticos, malas 

de viagem, sacos, carteiras e outros transportadores, 

selaria, chicotes e vestimentas para animais, chapéus-

-de-chuva, capacetes para usar em desportos, escovas 

e outros artigos para limpeza, materiais para o fabrico 

de escovas, loiças de mesa, trens de cozinha e reci-

pientes, móveis e mobiliário, lâmpadas, utensílios para 

uso doméstico e de cozinha, equipamentos para o bar, 

utensílios cosméticos e higiénicos e artigos de banho, 

artigos de limpeza dentária, artigos para vestuário 

e calçados em particular kits de graxa para sapatos, 

calçadeiras, artigos para fins de limpeza; agregação 

para o benefício de terceiros de vestuário, chapelaria 

e calçado, artigos de joalharia, relógios, acessórios 

de moda, equipamentos de desporto, câmaras foto-

gráficas, equipamentos audiovisuais, têxteis, livros, 

artigos de papelaria, revistas, brinquedos, cosméticos, 

perfumes, água de toilette, água de perfume, águas-

-de-colónias, preparados de toilette não-medicinais, 

artigos ópticos, malas de viagem, sacos, carteiras e 

outros transportadores, selaria, chicotes e vestimentas 

para animais, chapéus-de-chuva, capacetes para usar 

em desportos, escovas e outros artigos para limpeza, 

materiais para o fabrico de escovas, loiças de mesa, 

trens de cozinha e recipientes, móveis e mobiliário, 

lâmpadas, utensílios para uso doméstico e de cozinha, 

equipamentos para o bar, utensílios cosméticos e higi-

énicos e artigos de banho, artigos de limpeza dentária, 

artigos para vestuário e calçado em particular kits 

de graxa para sapatos, calçadeiras, artigos para fins 

de limpeza, permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos; fornecimento 

de informações e assessoria relacionados com serviços 

de venda a retalho; consultoria de gestão de negócios; 

fornecimento de assessoria e assistência na selecção 

de produtos; serviços de promoção através do forneci-

mento de ligações patrocinadas para a rede global de 

terceiros; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínios; serviços de publicidade e comerciais; pu-

blicidade para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158734

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoox Net-a-Porter Group S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; malas de viagem, sacos, carteiras e outros 
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transportadores em particular baús de viagem, malas 

de viagem, sacos, sacos da praia, sacos para artigos 

de toilette, maletas, pastas, malas para documentos, 

malinhas de mão, porta-notas, sacos de vestuário, mo-

chilas, estojos para chaves em couro ou imitação de 

couro, estojos para cartões de crédito, carteiras para 

cartões de crédito, sacos para ginásio, sacos a tiracolo, 

sacos de lona para compras, sacos de viagem, sacos en-

velope, sacos para livros, sacos para alpinismo, sacos 

de lona para acampamento, mochilas de campismo, 

sacos de compras, sacos para todos os fins, conjuntos 

de viagem, malas pequenas de viagem, estojos e sacos 

para artigos de higiene pessoal vendidos vazios, esto-

jos de beleza vendidos vazios, sacos para produtos de 

toilette vendidos vazios, sacos de maquilhagem vendi-

dos vazios, porta-documentos, correias para malas de 

viagem, cintos para malas de viagem, sacos de despor-

to, etiquetas para malas de viagem, caixas de viagem, 

sacos para cosméticos, bolsas, carteiras, pastas para 

desenhos, malas para estafeta, sacolas; selaria, chico-

tes e vestimentas para animais em particular arreios, 

trelas, trelas arreios, coleiras, agasalhos, sacos para 

transportar animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158735

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoox Net-a-Porter Group S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158736

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[730] 申請人 Requerente : Yoox Net-a-Porter Group S.P.A.

 地址 Endereço : Via Morimondo 17, Milano 20143, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Agregação para o benefício de tercei-

ros de vestuário, chapelaria e calçado, artigos de joa-

lharia, relógios, acessórios de moda, equipamentos de 

desporto, câmaras fotográficas, equipamentos audio-

visuais, têxteis, livros, artigos de papelaria, revistas, 

brinquedos, cosméticos, perfumes, água de toilette, 

água de perfume, águas-de-colónias, preparados de 

toilette não-medicinais, artigos ópticos, malas de via-

gem, sacos, carteiras, porta-cartões, malas-envelopes, 

pastas, selaria, chicotes e vestimentas para animais, 

chapéus-de-chuva, capacetes para usar em desportos, 

escovas e outros artigos para limpeza, materiais para o 

fabrico de escovas, loiças de mesa, trens de cozinha e 

recipientes, móveis e mobiliário, lâmpadas, utensílios 

para uso doméstico e de cozinha, equipamentos para 

o bar, utensílios cosméticos e higiénicos e artigos para 

casas-de-banho, artigos para limpeza dentária, artigos 

para vestuário e calçados em particular kits de graxa 

para sapatos, calçadeiras, artigos para fins de limpeza, 

permitindo aos clientes uma conveniente apreciação e 

aquisição desses produtos; serviços de vendas a reta-

lho de vestuário e acessórios de moda por uma página 

de Internet especializando em marketing de vestuá-

rio e acessórios de moda; administração e gestão de 

planos de fidelização de clientes e de recompensas; 

serviços de fidelização de clientes; serviços de vendas 

a retalho, incluindo vendas a retalho online, lojas, ca-

nais de televisão, telefones ou telemóveis, dispositivos 

portáteis de acesso à Internet, ou outros dispositivos 

de telecomunicações ou marketing directo, relacio-

nadas com vestuário, chapelaria e calçado, artigos de 

joalharia, relógios, acessórios de moda, equipamen-

tos de desporto, câmaras fotográficas, equipamentos 

audiovisuais, têxteis, l ivros, artigos de papelaria, 

revistas, brinquedos, cosméticos, perfumes, água de 

toilette, água de perfume, águas-de-colónias, prepara-

dos de toilette não-medicinais, artigos ópticos, malas 

de viagem, sacos, carteiras e outros transportadores, 

selaria, chicotes e vestimentas para animais, chapéus-

-de-chuva, capacetes para usar em desportos, escovas 

e outros artigos para limpeza, materiais para o fabrico 

de escovas, loiças de mesa, trens de cozinha e reci-

pientes, móveis e mobiliário, lâmpadas, utensílios para 

uso doméstico e de cozinha, equipamentos para o bar, 

utensílios cosméticos e higiénicos e artigos de banho, 

artigos de limpeza dentária, artigos para vestuário 

e calçados em particular kits de graxa para sapatos, 

calçadeiras, artigos para fins de limpeza; agregação 

para o benefício de terceiros de vestuário, chapelaria 

e calçado, artigos de joalharia, relógios, acessórios 



20626 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 49 期 —— 2019 年 12 月 4 日

de moda, equipamentos de desporto, câmaras foto-

gráficas, equipamentos audiovisuais, têxteis, livros, 

artigos de papelaria, revistas, brinquedos, cosméticos, 

perfumes, água de toilette, água de perfume, águas-

-de-colónias, preparados de toilette não-medicinais, 

artigos ópticos, malas de viagem, sacos, carteiras e 

outros transportadores, selaria, chicotes e vestimentas 

para animais, chapéus-de-chuva, capacetes para usar 

em desportos, escovas e outros artigos para limpeza, 

materiais para o fabrico de escovas, loiças de mesa, 

trens de cozinha e recipientes, móveis e mobiliário, 

lâmpadas, utensílios para uso doméstico e de cozinha, 

equipamentos para o bar, utensílios cosméticos e higi-

énicos e artigos de banho, artigos de limpeza dentária, 

artigos para vestuário e calçado em particular kits 

de graxa para sapatos, calçadeiras, artigos para fins 

de limpeza, permitindo aos clientes uma conveniente 

apreciação e aquisição desses produtos; fornecimento 

de informações e assessoria relacionados com serviços 

de venda a retalho; consultoria de gestão de negócios; 

fornecimento de assessoria e assistência na selecção 

de produtos; serviços de promoção através do forneci-

mento de ligações patrocinadas para a rede global de 

terceiros; promoção de produtos e serviços através de 

patrocínios; serviços de publicidade e comerciais; pu-

blicidade para terceiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158792

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 北京攸樂科技有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區安定路5號院7號樓A

座9層901室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦遊戲軟體；電腦軟體（已錄製）；電

腦程式（可下載軟體）；可下載的電腦應用軟體；已錄製

的或可下載的電腦軟體平臺；視頻遊戲卡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158793

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 北京攸樂科技有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區安定路5號院7號樓A

座9層901室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在電腦網絡上提供線上遊戲；娛樂資訊；

娛樂消遣資訊；俱樂部服務（娛樂或教育）；遊樂園服

務；提供娛樂設施。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158795

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 茶米茶（香港）控股有限公司

 Tea Mi Tea (HK) Holdings Co., Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓

1901室

 Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 冰茶，茶飲料，甘菊茶飲料，咖啡飲料，

可可飲料，巧克力飲料，糕點，烏冬麵，包子，肉餡餅。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158796

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 茶米茶（香港）控股有限公司

 Tea Mi Tea (HK) Holdings Co., Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓

1901室

 Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料，無酒精果汁，茶味非酒精

飲料，果汁，礦泉水（飲料），佐餐飲用水，果汁冰水（飲

料），蘇打水，碳酸水。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158797

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 茶米茶（香港）控股有限公司

 Tea Mi Tea (HK) Holdings Co., Limited

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓

1901室

 Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 自助餐廳，餐廳，餐館，快餐館，自助餐

館，咖啡館，飯店，供應烏冬麵和蕎麥麵的餐館，備辦宴

席，住所代理（旅館、供膳寄宿處）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158798

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有

限公司

 X I A BU X I A BU CAT ER I NG M A NAGEM EN T 

(HK) HOLDINGS CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓

1901室

 Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 自助餐廳，餐廳，餐館，快餐館，自助餐

館，咖啡館，飯店，供應烏冬麵和蕎麥麵的餐館，備辦宴

席，住所代理（旅館、供膳寄宿處）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158799

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有

限公司

 X I A BU X I A BU CAT ER I NG M A NAGEM EN T 

(HK) HOLDINGS CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓

1901室

 Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 調味料，調味品，調味醬汁，味噌（調味

品），茶飲料，以穀物為主的零食小吃，糕點，冰淇淋，芝

麻（調味品）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158800

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[730] 申請人 Requerente : 呷哺呷哺餐飲管理（香港）控股有

限公司

 X I A BU X I A BU CAT ER I NG M A NAGEM EN T 

(HK) HOLDINGS CO., LIMITED

 地址 Endereço : 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓

1901室

 Rm 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, 

Causeway Bay, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 自助餐廳，餐廳，餐館，快餐館，自助餐

館，咖啡館，飯店，供應烏冬麵和蕎麥麵的餐館，備辦宴

席，住所代理（旅館、供膳寄宿處）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158894

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[730] 申請人 Requerente : GUCCIO GUCCI S.P.A.
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 地址 Endereço : Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, 

Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/03/07，意大利 Itál ia，編號

N.º 302019000016511

[210] 編號 N.º : N/158936

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : ZO Skin Health, Inc.

 地址 Endereço : 9685 Research Drive, Irvine, Califor-

nia 92618, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cremes de beleza para cuidado do cor-

po; cosméticos para o cuidado do corpo e de beleza; 

correctores para descoloração da pele; cremes cosmé-

ticos para o cuidado da pele; preparações cosméticas 

para renovação da pele; esfoliantes para a pele; loções 

para o cuidado do rosto e corpo; loções para a pele; 

produtos não medicinais para o cuidado dos lábios; 

preparações não medicinais para o cuidado da pele; 

cremes não medicinais para a pele; loções não medi-

cinais estimulantes para a pele; preparações não me-

dicinais para protecção solar; produtos abrasivos para 

a pele; cremes bronzeadores da pele; produtos para o 

cuidado da pele nomeadamente, soro não medicado 

para a pele; clarificadores de pele; produtos de limpeza 

de pele; creme de limpeza da pele; loção de limpeza 

da pele; condicionadores de pele; cremes para a pele; 

cremes para a pele em forma líquida e sólida; emo-

lientes da pele; gel de pele para acelerar, melhorar ou 

prolongar o bronzeado; clareadores de pele; loção de 

pele; máscaras para a pele; hidratante da pele; másca-

ras hidratantes da pele; toners de pele; produtos para 

branquear a pele; sabonetes para o cuidado com o cor-

po; loções de protecção solar; sprays cutâneos para a 

pele para fins cosméticos; remoção de rugas, produtos 

para a pele, cosméticos não medicinais e produtos de 

higiene pessoal; perfumaria, óleos essenciais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/158989

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : 萬特城服裝有限公司

 地址 Endereço : 澳門瘋堂新街37號地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售店及電商。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 白底，黑，綠字（如圖示）。

[210] 編號 N.º : N/158995

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : MODETOUR NETWORK INC.

 地址 Endereço : 6F, 16 Eulji-Ro, Jung-Gu, Seoul, Re-

public of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 為個人和團體安排旅行；旅行指南服務；

旅行陪伴；導遊服務；觀光旅遊；組織觀光旅遊；運送旅

客；貨物貯存；公共汽車運輸；貯藏信息；船隻運輸；行

李寄存；安排遊艇旅行；運送乘客；旅行社；為遊客安排

短途旅行；旅行預訂；提供旅行信息；組織短途旅行；旅

行座位預訂；安排遊覽；運輸預訂；運輸信息；安排運輸；

運輸經紀；遊艇運輸；貯藏；倉庫出租；安排旅行團；空

中運輸；海上運輸；安排海外旅行；旅遊辦事處服務，酒

店預訂服務除外；貨物存儲；貨物發運；輪椅出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深綠色(Pantone: 336C)和淺

綠色(Pantone: 346C)，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158996

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : MODETOUR NETWORK INC.

 地址 Endereço : 6F, 16 Eulji-Ro, Jung-Gu, Seoul, Re-

public of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 為個人和團體安排旅行；旅行指南服務；

旅行陪伴；導遊服務；觀光旅遊；組織觀光旅遊；運送旅

客；貨物貯存；公共汽車運輸；貯藏信息；船隻運輸；行

李寄存；安排遊艇旅行；運送乘客；旅行社；為遊客安排

短途旅行；旅行預訂；提供旅行信息；組織短途旅行；旅

行座位預訂；安排遊覽；運輸預訂；運輸信息；安排運輸；

運輸經紀；遊艇運輸；貯藏；倉庫出租；安排旅行團；空

中運輸；海上運輸；安排海外旅行；旅遊辦事處服務，酒

店預訂服務除外；貨物存儲；貨物發運；輪椅出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青綠色(Pantone: 3278C)，草

綠色(Pantone: 7142C)和淺綠色(Pantone: 381C)，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158997

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : MODETOUR NETWORK INC.

 地址 Endereço : 6F, 16 Eulji-Ro, Jung-Gu, Seoul, Re-

public of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 為個人和團體安排旅行；旅行指南服務；

旅行陪伴；導遊服務；觀光旅遊；組織觀光旅遊；運送旅

客；貨物貯存；公共汽車運輸；貯藏信息；船隻運輸；行

李寄存；安排遊艇旅行；運送乘客；旅行社；為遊客安排

短途旅行；旅行預訂；提供旅行信息；組織短途旅行；旅

行座位預訂；安排遊覽；運輸預訂；運輸信息；安排運輸；

運輸經紀；遊艇運輸；貯藏；倉庫出租；安排旅行團；空

中運輸；海上運輸；安排海外旅行；旅遊辦事處服務，酒

店預訂服務除外；貨物存儲；貨物發運；輪椅出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青綠色(Pantone: 3278C)，草

綠色(Pantone: 7142C)和淺綠色(Pantone: 381C)，如圖

所示。

[210] 編號 N.º : N/158998

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : MODETOUR NETWORK INC.

 地址 Endereço : 6F, 16 Eulji-Ro, Jung-Gu, Seoul, Re-

public of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 為個人和團體安排旅行；旅行指南服務；

旅行陪伴；導遊服務；觀光旅遊；組織觀光旅遊；運送旅

客；貨物貯存；公共汽車運輸；貯藏信息；船隻運輸；行

李寄存；安排遊艇旅行；運送乘客；旅行社；為遊客安排

短途旅行；旅行預訂；提供旅行信息；組織短途旅行；旅

行座位預訂；安排遊覽；運輸預訂；運輸信息；安排運輸；

運輸經紀；遊艇運輸；貯藏；倉庫出租；安排旅行團；空

中運輸；海上運輸；安排海外旅行；旅遊辦事處服務，酒

店預訂服務除外；貨物存儲；貨物發運；輪椅出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青綠色(Pantone: 3278C)和

淺綠色(Pantone: 381C)，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/158999

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/08/30

[730] 申請人 Requerente : MODETOUR NETWORK INC.

 地址 Endereço : 6F, 16 Eulji-Ro, Jung-Gu, Seoul, Re-

public of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 為個人和團體安排旅行；旅行指南服務；

旅行陪伴；導遊服務；觀光旅遊；組織觀光旅遊；運送旅

客；貨物貯存；公共汽車運輸；貯藏信息；船隻運輸；行

李寄存；安排遊艇旅行；運送乘客；旅行社；為遊客安排

短途旅行；旅行預訂；提供旅行信息；組織短途旅行；旅

行座位預訂；安排遊覽；運輸預訂；運輸信息；安排運輸；

運輸經紀；遊艇運輸；貯藏；倉庫出租；安排旅行團；空

中運輸；海上運輸；安排海外旅行；旅遊辦事處服務，酒

店預訂服務除外；貨物存儲；貨物發運；輪椅出租。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 青綠色(Pantone: 3278C)和

淺綠色(Pantone: 381C)，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/159036

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/02

[730] 申請人 Requerente : HILTON WORLDWIDE MA-

NAGE LIMITED

 地址 Endereço : Maple Court Central Park, Reeds 

Crescent, Watford, WD24 4QQ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 臨時住宿處出租；預訂臨時住所；飯店；

汽車旅館；酒吧服務；咖啡館；餐館；備辦宴席；會議室

出租；養老院；日間托兒所（看孩子）；寵物寄養服務；餐

具出租；廚房操作台出租；出租椅子、桌子、桌布和玻璃

器皿；烹飪設備出租；飲水機出租；照明設備出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159075

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/03

[730] 申請人 Requerente : Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA)

 地址 Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Swit-

zerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Molas de prender dinheiro; toalhas de 

mesa de papel; guardanapos de papel; sacos plásticos 

para compras; sacos de papel; cartões de convite; car-

tões de felicitações; caixas de cartão dobradas; papel 

de embrulho; bases para copos, bases e conjuntos de 

mesa em papel; sacos para o lixo em papel ou plástico; 

invólucros para alimentos; filtros para café em papel; 

etiquetas de papel ou de cartão; toalhas de papel; to-

alhas de papel húmidos; papel higiénico; toalhetes de 

papel para remoção da maquilhagem; caixas de lenços 

de papel; lenços de bolso em papel; artigos de pape-

laria e materiais escolares (excepto equipamentos); 

quadros magnéticos (artigos de papelaria); máquinas 

de dactilografia; papéis de dactilografia, cópia, e es-

crita (artigos de papelaria); envelopes; blocos de papel 

temáticos; blocos em papel; blocos de notas; blocos de 

rascunho; arquivadores; caixas de arquivo; pastas para 

documentos; capas para livros; marcadores para livros; 

litografias, pinturas (encaixilhados ou não encaixilha-

dos); blocos de pintura, livros para colorir; livros para 

desenhar e de actividades; papel luminoso; papel de 

notas adesivo; papel crepe; lenços de papel; papel de 

transferência térmica; papel sensível ao calor, agrafos; 

agrafadores; bandeiras de papel; bandeirolas em papel; 

instrumentos de escrita; canetas de tinta permanente; 

lápis; canetas; conjuntos de canetas de tinta perma-

nente; conjuntos de lápis; canetas de ponta porosa; 

canetas para colorir; marcadores de ponta larga; tinta; 

almofadas de tinta; carimbos de borracha; caixas de 

tintas; lápis para pinta e lápis de cor; giz; decorações 

para lápis (artigos de papelaria); blocos para impresso-

ras; revistas; jornais; livros e livros de registos, particu-

larmente lidando com atletas ou eventos desportivos; 

materiais impressos para ensino; horários (para gravar 

resultados); folhetos com programações de eventos; 

álbuns de acontecimentos (eventos); álbuns fotográfi-

cos; livros de autógrafos; livros de endereços; diários; 

organizadores pessoais; mapas de estrada (roadmap); 

bilhetes de entrada; bilhetes de companhias aéreas 

e cartões de embarque; cheques; horários impressos; 

panfletos e brochuras; tiras de banda desenhada; car-

tões coleccionáveis; cromos de desportos; autocolantes 

para pára-choques; autocolantes; álbuns de autoco-

lantes; calendários; cartazes; fotografias; postais; selos 

postais estrangeiros para fins coleccionáveis; folhas de 

selos comemorativos; letreiros publicitários e estan-

dartes em papel ou cartão; decalcomanias; artigos de 

escritório (excepto mobiliário); líquidos corretores; 

borrachas para apagar; afiadores de lápis; suportes 

para utensílios de escrita; clipes de papéis; alfinetes 

para desenho; réguas; fitas adesivas para papelaria, 

distribuidor de fitas adesivas; estênceis; pranchetas de 

pinça; suportes para blocos de notas; anteparos para 

livros; cartões telefónicos, de multibanco (ATM), de 

viagem e de entretenimento feitos de papel ou cartão, 

cartões de garantia de cheques e cartões de débito em 

papel ou cartão, cartões de crédito (não codificado) 

em papel ou cartão; etiquetas para bagagem; carteiras 

para passaportes; correias feitos de papel para cartões 

de identificação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Borgonha (Pantone 1955C), 

cinzento (Pantone Cool Grey 5C) e areia (Pantone 

9080C).

[210] 編號 N.º : N/159177

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/05

[730] 申請人 Requerente : Manohar Narindas Melwani tra-

ding as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[730] 申請人 Requerente : Sham Narindas Melwani trading 

as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159178

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/05

[730] 申請人 Requerente : Manohar Narindas Melwani tra-

ding as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : Sham Narindas Melwani trading 

as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Alfaiataria; modificações de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159179

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/05

[730] 申請人 Requerente : Manohar Narindas Melwani tra-

ding as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : Sham Narindas Melwani trading 

as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159180

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/05

[730] 申請人 Requerente : Manohar Narindas Melwani tra-

ding as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[730] 申請人 Requerente : Sham Narindas Melwani trading 

as Sam’s Tailor

 地址 Endereço : Burlington Arcade, ‘K’, 92-94 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Alfaiataria; modificações de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159186

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/05

[730] 申請人 Requerente : 王向淩

 地址 Endereço : 中國廣州市白雲區花語街11號501房

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；為零售目的在通訊媒體上

展示商品；進出口代理；特許經營的商業管理；替他人採

購（替其他企業購買商品或服務）；廣告；外購服務（商

業輔助）；計算機錄入服務；為商品和服務的買賣雙方提

供在線市場；藥品零售或批發服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/159247

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/10

[730] 申請人 Requerente : 森田藥粧股份有限公司

 MORITA BIOTECH CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣臺中市南屯區三和里永春東七

路878-57號

 No.878-57, Yongchun E. 7th Rd., Nantun Dist., Tai-

chung City 40874, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人體用藥品、治療青春痘藥劑、治療粉

刺製劑、維他命製劑、消炎鎮痛劑、醫療檢驗用製劑、生

髮藥水、醫療用漱口水、營養補充品、礦物質營養補充

品、藍藻營養補充品、綠藻營養補充品、維他命營養補充

品、棉花棒（醫用）、衛生口罩、醫療用敷料、Ok絆、衛生

棉、衛生護墊、生理期用衛生襯墊、隱形眼鏡保存液、隱

形眼鏡清潔液、嬰兒奶粉、嬰兒食品、嬰兒營養補充品、

空氣淨化製劑、衣服用除臭劑、保健貼布（醫用）、嬰兒

用尿布、生理褲、哺乳用墊、含藥化妝製劑、含藥化妝品、

含藥洗發髮精、藥皂、抗菌皂、抗菌洗手劑、含藥牙膏、含

藥口腔清潔劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159255

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/10

[730] 申請人 Requerente : 樂機寶音響亞洲有限公司

 Labkable Asia Limited

 地址 Endereço : 香港九龍彌敦道610號荷李活商業中心9

樓916-917室

 Room 916-917, 9/F, Hol lywood Plaza, 610 Nathan 

Road, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電纜；電連接器；絕緣銅線；電源插座。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色， 紅色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/159280

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/11

[730] 申請人 Requerente : TRUNG NGUYEN INVEST-

MENT CORPORATION

 地址 Endereço : 82-84 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh 

Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

 國籍 Nacionalidade : 越南 Vietnamita

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；咖啡飲料；未烘過的咖啡；人造咖

啡；茶；茶飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159281

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/11

[730] 申請人 Requerente : TRUNG NGUYEN INVEST-

MENT CORPORATION

 地址 Endereço : 82-84 Bui Thi Xuan Street, Ben Thanh 

Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

 國籍 Nacionalidade : 越南 Vietnamita

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；咖啡飲料；未烘過的咖啡；人造咖

啡；茶；茶飲料。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159290

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/11

[730] 申請人 Requerente : 陽光新鮮有限公司

 SUN FRESH, INC.

 地址 Endereç o : 日本277-0842千葉縣坂井市末廣町

15-2，郵編：277-0842

 15-2, Suehirocho, Kashiwa-City, Chiba, 277-0842 Ja-

pan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 食品和飲料的零售服務或批發服務；加

工食品的零售服務或批發服務；水果和蔬菜的零售服務

或批發服務；碳酸飲料（清爽飲料）和非酒精果汁飲料的

零售服務或批發服務。

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 橙紅色，翠綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/159391

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/12

[730] 申請人 Requerente : CITIZEN TOKEI KABUSHIKI 

KAISHA also trading as CITIZEN WATCH CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-

-tokyo-shi, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios, relógios de parede e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/30，日本 Japão，編號

N.º 2019-103224

[210] 編號 N.º : N/159404

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/13

[730] 申請人 Requerente : Sesame Workshop

 地址 Endereço : One Lincoln Plaza, New York, NY 

10023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações de áudio e vídeo; publica-

ções descarregáveis; aplicações de software; gravações 

de áudio e vídeo sobre educação e entretenimento 

para crianças; software de jogos de computador; soft-

ware multimédia interactivo com conteúdos sobre 

educação e entretenimento para crianças; publicações 

electrónicas descarregáveis sob a forma de revistas, 

livros e boletins informativos no campo da educação e 

entretenimento para crianças; aplicações móveis des-

carregáveis para acesso a conteúdos e jogos multimé-

dia no campo da educação e entretenimento infantil; 

conteúdos multimédia descarregáveis, nomeadamente 

imagens, música, protectores de ecrã, imagens de 

fundo de ecrã, gravações de áudio e vídeo e toques 

para telemóveis no domínio da educação e entrete-

nimento para crianças; computadores; periféricos de 

computador; aparelhos para gravação, transmissão e 

reprodução de som ou imagens; calculadoras; rádios; 

dispositivos de comunicação sem fios para transmissão 

de voz, dados ou imagem; ímãs decorativos; capacetes 

de protecção para ciclistas; monitores para bebés; má-

quinas fotográficas e câmaras de vídeo; óculos de sol, 

óculos e estojos para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/03/13，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018035055

[210] 編號 N.º : N/159405

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/13

[730] 申請人 Requerente : Sesame Workshop

 地址 Endereço : One Lincoln Plaza, New York, NY 

10023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

fornecimento de programas de televisão em séries de 

episódios no campo da educação e entretenimento 

para crianças; fornecimento de programas multimé-

dia em séries de episódios no campo da educação e 

entretenimento para crianças distribuídos em várias 

plataformas através de múltiplas formas de meios de 

transmissão; fornecimento de séries de episódios da 

web sobre educação e entretenimento para crianças; 

fornecimento de informações em linha no domínio 

da educação e entretenimento para crianças; forneci-

mento de publicações electrónicas em linha, não des-

carregáveis, sob a forma de revistas, livros e boletins 

informativos no campo da educação e entretenimento 

para crianças; fornecimento de um website com jogos 

e actividades de computador em linha no campo da 

educação e do entretenimento infantil; fornecimento 

de “podcasts” (ficheiros de áudio) e de “webcasts” 

(ficheiros difundidos pela Web), na área da educação 

e entretenimento para crianças; fornecimento de jogos 

interactivos não descarregáveis em linha e jogos de 

computador multimédia; parques de diversão; apresen-

tação de representações teatrais ao vivo.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/03/13，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018035055

[210] 編號 N.º : N/159477

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/17
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[730] 申請人 Requerente : GENFIT

 地址 Endereço : 885 avenue Eugène Avinée, Parc Eu-

rasanté, 59120 LOOS, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; preparações químicas para fins médicos e farma-

cêuticos; preparações de diagnóstico para fins médi-

cos; materiais de diagnóstico e testes para uso médico; 

marcadores radio-isotópicos para uso terapeuta ou de 

diagnóstico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ioridade : 2019/04/04，法國 França，編號

N.º 19 4 540 267

[210] 編號 N.º : N/159478

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/17

[730] 申請人 Requerente : 酣客酒業（廣州）有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省廣州市南沙區東涌鎮三沙路

27號廠房A3043室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 開胃酒；亞力酒；白酒；酒精飲料（啤酒

除外）；含水果酒精飲料；雞尾酒；蒸煮提取物（利口酒和

烈酒）；果酒（含酒精）；烈酒（飲料）；米酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159496

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/17

[730] 申請人 Requerente : Sesame Workshop

 地址 Endereço : One Lincoln Plaza, New York, NY 

10023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Gravações de áudio e vídeo sobre 

educação e entretenimento para crianças; software de 

jogos de computador; software multimédia interactivo 

com conteúdos sobre educação e entretenimento para 

crianças; publicações electrónicas descarregáveis sob 

a forma de revistas, livros e boletins informativos no 

campo da educação e entretenimento para crianças; 

aplicações móveis descarregáveis para acesso a con-

teúdos e jogos multimédia no campo da educação e 

entretenimento infantil; conteúdos multimédia descar-

regáveis, nomeadamente imagens, música, protectores 

de ecrã, imagens de fundo de ecrã, gravações de áudio 

e vídeo e toques para telemóveis no domínio da edu-

cação e entretenimento para crianças; computadores; 

periféricos de computador; aparelhos para gravação, 

transmissão e reprodução de som ou imagens; calcu-

ladoras; rádios; dispositivos de comunicação sem fios 

para transmissão de voz, dados ou imagem; ímãs de-

corativos; capacetes de protecção para ciclistas; moni-

tores para bebés; máquinas fotográficas e câmaras de 

vídeo; óculos de sol, óculos e estojos para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159497

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/17

[730] 申請人 Requerente : Sesame Workshop

 地址 Endereço : One Lincoln Plaza, New York, NY 

10023, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de programas de tele-

visão em séries de episódios no campo da educação e 

entretenimento para crianças; fornecimento de progra-

mas multimédia em séries de episódios no campo da 

educação e entretenimento para crianças distribuídos 

em várias plataformas através de múltiplas formas de 

meios de transmissão; fornecimento de informações 

em linha no domínio da educação e entretenimen-

to para crianças; parques de diversão; apresentação 

de representações teatrais ao vivo; fornecimento de 

“podcasts” (ficheiros de áudio) e de “webcasts” 

(ficheiros difundidos pela Web), não descarregáveis na 

área da educação e entretenimento para crianças; for-

necimento de uso temporário de jogos interactivos não 

descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159560

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/17

[730] 申請人 Requerente : B’s INTERNATIONAL
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 地址 Endereço : Higash iyama Bldg 7F, 1-1-2, Hi-

gashiyama, Meguro-ku, Tokyo 153-0043, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações antiestáticas para uso 

doméstico; desengordurantes para uso doméstico; pre-

parações para remoção de ferrugem; preparações para 

remoção de manchas; amaciadores de tecidos para 

uso em lavandaria; lixívia para roupa; produtos de 

lavandaria; preparações para limpeza; pomadas para 

calçado; graxa para calçado [pomada para calçado]; 

pomadas [graxa] para sapatos; sabões e detergentes; 

champôs; condicionadores para o cabelo; loções capi-

lares; laca para o cabelo; dentífricos; cosméticos; esto-

jos de cosmética; perfumes; artigos de perfumaria; in-

censo; unhas postiças; pestanas postiças; sabonetes de 

toilette; agentes de limpeza para as mãos; elixires para 

a lavagem da boca; pasta de dentes; águas de toilette; 

cremes cosméticos; cremes de mão; creme de barbear; 

cremes para bronzear a pele; cremes de protecção so-

lar; cremes para os lábios; produtos e tratamentos para 

o cabelo; preparações para o banho, não sendo para 

fins medicinais; fragrâncias para perfumar; autoco-

lantes para arte de unhas; óleo para amaciar o cabelo; 

sais para o banho, sem ser para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159561

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 P rodutos : 可下載的計算機應用軟件；已錄製的

計算機程序；數據處理設備；計算機軟件（已錄製）；計

算機存儲裝置；已錄製的計算機操作程序；計算機外圍

設備；連接器（數據處理設備）；計算機程序（可下載軟

件）；掃描儀（數據處理設備）；便攜式媒體播放器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159562

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；直接郵件廣告；廣告宣傳；計

算機網絡上的在線廣告；商業管理諮詢；為第三方進行

商業貿易的談判和締約；通過網站提供商業信息；市場營

銷研究；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；計算

機數據庫信息系統化；人事管理諮詢；商業企業遷移；尋

找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159563

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Ser v iços : 融資服務；金融分析；金融諮詢；金融

信息；金融管理；發行信用卡；網上銀行；貿易清算（金

融）；信用卡支付處理；借記卡支付處理；金融研究；通過

網站提供金融信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159564

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件安裝；計算機軟件更新；恢複

計算機數據；計算機系統設計；計算機編程；計算機軟件

設計；計算機軟件維護；把有形的數據或文件轉換成電

子媒體；托管計算機站（網站）；計算機程序複製；雲計

算；電子數據存儲；互聯網安全諮詢；外包商提供的信息
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技術服務；為偵測網絡詐騙而進行的信用卡活動電子監

控。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159565

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；直接郵件廣告；廣告宣傳；計

算機網絡上的在線廣告；商業管理諮詢；為第三方進行

商業貿易的談判和締約；通過網站提供商業信息；市場營

銷研究；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；計算

機數據庫信息系統化；人事管理諮詢；商業企業遷移；尋

找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159566

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Ser v iços : 融資服務；金融分析；金融諮詢；金融

信息；金融管理；發行信用卡；網上銀行；貿易清算（金

融）；信用卡支付處理；借記卡支付處理；金融研究；通過

網站提供金融信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159567

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 P rodutos : 可下載的計算機應用軟件；已錄製的

計算機程序；數據處理設備；計算機軟件（已錄製）；計

算機存儲裝置；已錄製的計算機操作程序；計算機外圍

設備；連接器（數據處理設備）；計算機程序（可下載軟

件）；掃描儀（數據處理設備）；便攜式媒體播放器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159568

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；直接郵件廣告；廣告宣傳；計

算機網絡上的在線廣告；商業管理諮詢；為第三方進行

商業貿易的談判和締約；通過網站提供商業信息；市場營

銷研究；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；計算

機數據庫信息系統化；人事管理諮詢；商業企業遷移；尋

找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159569

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Ser v iços : 融資服務；金融分析；金融諮詢；金融

信息；金融管理；發行信用卡；網上銀行；貿易清算（金

融）；信用卡支付處理；借記卡支付處理；金融研究；通過

網站提供金融信息。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/159570

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件安裝；計算機軟件更新；恢複

計算機數據；計算機系統設計；計算機編程；計算機軟件

設計；計算機軟件維護；把有形的數據或文件轉換成電

子媒體；托管計算機站（網站）；計算機程序複製；雲計

算；電子數據存儲；互聯網安全諮詢；外包商提供的信息

技術服務；為偵測網絡詐騙而進行的信用卡活動電子監

控。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159571

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 P rodutos : 可下載的計算機應用軟件；已錄製的

計算機程序；數據處理設備；計算機軟件（已錄製）；計

算機存儲裝置；已錄製的計算機操作程序；計算機外圍

設備；連接器（數據處理設備）；計算機程序（可下載軟

件）；掃描儀（數據處理設備）；便攜式媒體播放器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159572

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；直接郵件廣告；廣告宣傳；計

算機網絡上的在線廣告；商業管理諮詢；為第三方進行

商業貿易的談判和締約；通過網站提供商業信息；市場營

銷研究；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；計算

機數據庫信息系統化；人事管理諮詢；商業企業遷移；尋

找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159573

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Ser v iços : 融資服務；金融分析；金融諮詢；金融

信息；金融管理；發行信用卡；網上銀行；貿易清算（金

融）；信用卡支付處理；借記卡支付處理；金融研究；通過

網站提供金融信息。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159574

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : 深圳市錢海網絡技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區高新南一道9

號中科大廈13樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件安裝；計算機軟件更新；恢複

計算機數據；計算機系統設計；計算機編程；計算機軟件

設計；計算機軟件維護；把有形的數據或文件轉換成電

子媒體；托管計算機站（網站）；計算機程序複製；雲計

算；電子數據存儲；互聯網安全諮詢；外包商提供的信息

技術服務；為偵測網絡詐騙而進行的信用卡活動電子監

控。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159578

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : RAUTUREAU APPLE SHOES
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 地址 Endereço : 2, rue des Boutons d’or, 85130 La 

Gaubretiere, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的皮革製品；不屬別類的仿皮

製品；不屬別類的由皮革製成的物品；屬別類的由仿皮

革製成的物品；大旅行箱；旅行包（旅行箱）；旅行包；雨

傘；陽傘；手杖。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159579

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : RAUTUREAU APPLE SHOES

 地址 Endereço : 2, rue des Boutons d’or, 85130 La 

Gaubretiere, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159582

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, em especial sacos de mão, 

mochilas, cofres de viagem e malas de viagem; sacos 

de viagem para vestuário; sacos desportivos; sacos 

para sapatos de desporto; sacos de viagem; invólucros 

para vestuário; sacos com rodas e sacos de tiracolo; 

pastas [marroquinaria] [porta-documentos]; carteiras 

de bolso; bolsas, bolsas de cintura; couro e imitações 

de couro e produtos nestas matérias, nomeadamente 

bagagem e outros tipos de porta bagagens, sacos para 

cosméticos, estojos de toilette (não guarnecidos), cai-

xas para chapéus, maletas para documentos, sacas, es-

tojos de toilette, sacos [invólucros, sacos de mão] para 

a embalagem, caixinhas, contentores, caixas, conjuntos 

de viagem, bolsas para sapatos, mochilas com cordões, 

pequenos artigo em couro, nomeadamente, carteiras 

para cartões (carteiras), estojos de identificação, estojo 

para chaves, etiquetas para bagagem; peles de animais; 

arreios e artigos de selaria; selas para cavalos, mantas 

para cavalos e capas para cavalos; chicotes; roupas 

para animais de estimação; bengalas; chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159583

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

rede informática; gestão de negócios comerciais; admi-

nistração comercial; demonstração de produtos com 

fins publicitários; apresentação de produtos e serviços; 

apresentação de produtos nos meios de comunicação 

para fins de venda a retalho; fornecimento de informa-

ções relacionadas com assuntos comerciais através da 

Internet; serviços de venda a retalho e por grosso (in-

cluindo programas de televenda) e on-line e por catá-

logo de qualquer género dos produtos seguintes: sa-

bões, artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos não medicinais, loções capilares, preparações para 

branquear e outras substâncias para a lavagem (in-

cluindo orgânicas), saquetas para perfumar a roupa, 

produtos de lavandaria, panos impregnados com de-

tergentes para limpar, fragrâncias para uso doméstico, 

produtos para perfumar o ar, varetas de incenso, pot-

pourris aromáticos, preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, velas perfumadas, velas e pa-

vios para iluminação, óculos, óculos graduados, óculos 

antirreflexo e óculos de sol e peças e acessórios para 

os mesmos, isto é, lentes de substituição, armações de 

substituição, hastes e pontes de substituição para ócu-

los, estojos concebidos especialmente para óculos de 

sol e as peças e acessórios dos mesmos, capacetes e 

óculos de protecção para desporto, em especial capa-

cetes de ski e snowboard e óculos de ski e snowboard, 

capacetes para motociclistas, viseiras para capacetes, 
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câmaras para capacetes, reflectores (bandas reflecto-

ras) para vestuário, vestuário reflector, para a preven-

ção de acidentes, joalheiras, cotoveleiras e caneleiras 

para a protecção contra acidentes (excepto artigos de 

desporto), discos compactos, DVDs e outros suportes 

de gravação digital (incluindo dispositivos USB flash), 

aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens, equipamento e computadores para 

o processamento de dados, software, simuladores elec-

trónicos para treino de desportos, bicicletas (incluindo 

bicicletas dobráveis e respectivas peças), porta-bicicle-

tas para veículos automóveis, acessórios de bicicletas 

para transportas bebidas ou bagagem, incluindo porta-

-bidons para bicicletas, kits de reparação de pneus de 

bicicletas, encaixes de pés para pedais de bicicletas, 

coberturas de selins para bicicletas, bicicletas eléctri-

cas (também dobráveis), veleiros, incluindo barcos à 

vela, veículos de praia de propulsão eólica para utiliza-

ção em terra, barcos, incluindo barcos a motor, veícu-

los aquáticos (includindo barcos e navios), botes insu-

fláveis, viaturas [carros], veículos autónomos, porta-

-bagagens para veículos, em particular para o trans-

porte de equipamento de desporto, joalharia e bijuta-

ria, artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e 

instrumentos cronométricos, incluindo cronómetros, 

metais preciosos e suas ligas e produtos nestas maté-

rias ou revestidos com as mesmas, decorações para 

vestuário (em metais preciosos), material impresso, fo-

tografias, artigos de papelaria, materiais para artistas 

e de desenho, pincéis, artigos para escritório [com ex-

ceção de móveis], material de instrução ou de ensino 

(excepto aparelhos), papel, cartão e produtos nestas 

matérias, moldes para a costura, estojos, caixas e sacos 

de papel e/ou cartão para o embrulho decorativo ou a 

apresentação de artigos de moda e acessórios de 

moda, joalharia e bijutaria, cosméticos a acessórios 

para a casa, calendários e blocos de notas, sacos, em 

especial sacos de mão, mochilas, cofres de viagem e 

malas de viagem, sacos de viagem para vestuário, sa-

cos desportivos, sacos para sapatos de desporto, sacos 

de viagem, invólucros para vestuário, sacos com rodas 

e sacos de tiracolo, pastas [marroquinaria] [porta-do-

cumentos], carteiras de bolso, bolsas, bolsas de cintu-

ra, couro e imitações de couro e produtos nestas maté-

rias, peles de animais, arreios e artigos de selaria, selas 

para cavalos, mantas para cavalos e capas para cava-

los, chicotes, roupas para animais de estimação, ben-

galas; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, móveis, 

prateleiras de arrumação para equipamento de ski e 

de desporto, espelhos, molduras, suportes para vestuá-

rio, cabides para casacos, artigos de escritório (mobili-

ário), estações de trabalho informáticas (mobiliário), 

balções de loja, prateleiras e armários, mobiliário para 

uso industrial, divisórias de espaços (móveis), tecidos 

condizentes para forras móveis, prateleiras, exposito-

res, expositores para fins promocionais, produtos, ex-

cepto se incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tarta-

ruga, âmbar amarelo, madrepérola, espuma do mar e 

os seus substitutos ou em plástico, artigos de vidro, 

garrafas isolantes, recipientes térmicos para bebidas, 

recipientes térmicos para limentos, cantis para despor-

tos, pincéis para barbear, esticadores de vestuário, no-

meadamente, para limpar roupas e sapatos e para fins 

sanitários, garrafas, prensas para calças, pentes, esto-

jos para pentes, saca-rolhas, malas de piquenique (lou-

ça), distribuidores de sabão, recipientes para beber, 

copos, escovas de dentes, tendas e acessórios para ten-

das, toldos, velas, sacos, sacos para tendas, sacos para 

embalagem e invólucros para embalagem de matérias 

têxteis, matérias têxteis ou fibras sintéticas para uso 

têxtil, tecidos, tecidos de tecelagem e artigos têxteis, 

tecidos tricotados, tecidos têxteis e malhas elásticas, 

em qualquer dos casos para o fabrico de vestuário de 

desporto, colchas de cama, roupa de cama, artigos de 

cama (roupa), capas para almofadas, bases protectoras 

de mesas, toalhas de mesa, corredores de mesa [nape-

rons] e roupa de mesa (sem ser em papel), sacos-cama, 

forros para sacos-cama, sacos adaptados para sacos-

-cama, cortinados em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas, cortinas, forros [tecidos], produtos têxteis 

para uso doméstico, capas para móveis ou capas em 

matérias têxteis ou matérias plásticas, coberturas de 

protecção para móveis, individuais, sem ser em papel, 

cobertas para cama, coberturas de cama, mantas de 

viagem, toalhas em matérias têxteis, guardanapos em 

matérias têxteis, lenços de bolso em matérias têxteis, 

vestuário, calçado, calçado de desporto, em particular 

botas de ski e de snowboard, chapelaria, meias, roupa 

interior, roupa exterior para condições meteorológicas 

extremas, roupa de desporto, uniformes de desporto, 

cintas elásticas [roupa interior], cintos, luvas, xales e 

lenços de pescoço, passa montanhas [chapelaria], bo-

tões, colchetes e ilhós e agulhas, fechos de correr, fe-

chos, fitas e cordões [laços], bordados, alfinetes (bro-

ches), apliques (retrosaria), remendos para vestuário, 

bordados para vestuário, ganchos de pressão para ves-

tuário, cintos, em especial fivelas para cintos, faixas de 

nomes em matérias têxteis para identificar vestuário, 

artigos de ginástica e de desporto, jogos, brinquedos e 



20640 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 49 期 —— 2019 年 12 月 4 日

artigos de brincar, ski, snowboards, pranchas de skim-

ming, trenós, pranchas de surf e peças para os produ-

tos acima mencionados, bastões de ski, fixadores de 

ski e snowboard e peças para os mesmos, ceras para 

ski, joelheiras, cotoveleiras, protecções para a coluna e 

protecções para o pulso para desportistas, luvas de 

desporto, em particular luvas de ski, snowboard e de 

golfe, grampos de ski, sacos especialmente adaptados 

para equipamento de desporto e artigos de desporto, 

capas para encadernação, sacos de golfe, com e sem 

rodas, tacos de golfe, artigos para a prática de golfe, 

bolas de golfe, marcadores de bolas de golfe, tapetas 

para a práticas de golfe, bicicletas de ginástica [estáti-

cas]; serviços relacionados com programas de fideliza-

ção de clientes, de incentivos e de bónus; serviços rela-

cionados com programas de fidelização de clientes, de 

incentivos e de bónus; exploração de um clube de 

clientes para fins de negócio, promocionais e/ou de pu-

blicidade; publicidade para cinema e televisão; de-

monstrações de produtos em montras de lojas e pro-

gramas de vendas por televisão, também com modelos 

ao vivo; consultadoria em negócios comerciais para 

conceitos em regime de franchising; serviços de agên-

cias de modelos; organização e apresentação de desfi-

les de moda com fins comerciais e promocionais; de-

monstração de produtos em montras com modelos ao 

vivo; gestão de negócios comerciais relacionados com 

recintos e instalações desportivos (para terceiros); pu-

blicidade de bens e serviços através do patrocínio de 

eventos desportivos; angariação de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159584

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, em especial sacos de mão, 

mochilas, cofres de viagem e malas de viagem; sacos 

de viagem para vestuário; sacos desportivos; sacos 

para sapatos de desporto; sacos de viagem; invólucros 

para vestuário; sacos com rodas e sacos de tiracolo; 

pastas [marroquinaria] [porta-documentos]; carteiras 

de bolso; bolsas, bolsas de cintura; couro e imitações 

de couro e produtos nestas matérias, nomeadamente 

bagagem e outros tipos de porta bagagens, sacos para 

cosméticos, estojos de toilette (não guarnecidos), cai-

xas para chapéus, maletas para documentos, sacas, es-

tojos de toilette, sacos [invólucros, sacos de mão] para 

a embalagem, caixinhas, contentores, caixas, conjuntos 

de viagem, bolsas para sapatos, mochilas com cordões, 

pequenos artigo em couro, nomeadamente, carteiras 

para cartões (carteiras), estojos de identificação, estojo 

para chaves, etiquetas para bagagem; peles de animais; 

arreios e artigos de selaria; selas para cavalos, mantas 

para cavalos e capas para cavalos; chicotes; roupas 

para animais de estimação; bengalas; chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159585

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; calçado desportivo, 

em especial botas para esqui e snowboard; chapelaria; 

meias de malha; roupa interior; roupa exterior para 

condições meteorológicas extremas; vestuário de des-

porto; uniformes de desporto; cintas elásticas [roupa 

interior]; cintos; luvas [vestuário]; lenços do pescoço e 

xailes; passa-montanhas [gorro que cobre a cabeça e o 

pescoço]; luvas de esqui e luvas de snowboard.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/159586

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[730] 申請人 Requerente : Willy Bogner GmbH & Co. Kom-

manditgesellschaft auf Aktien

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

rede informática; gestão de negócios comerciais; admi-

nistração comercial; demonstração de produtos com 

fins publicitários; apresentação de produtos e serviços; 

apresentação de produtos nos meios de comunicação 

para fins de venda a retalho; fornecimento de informa-

ções relacionadas com assuntos comerciais através da 

Internet; serviços de venda a retalho e por grosso (in-

cluindo programas de televenda) e on-line e por catá-

logo de qualquer género dos produtos seguintes: sa-

bões, artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos não medicinais, loções capilares, preparações para 

branquear e outras substâncias para a lavagem (in-

cluindo orgânicas), saquetas para perfumar a roupa, 

produtos de lavandaria, panos impregnados com de-

tergentes para limpar, fragrâncias para uso doméstico, 

produtos para perfumar o ar, varetas de incenso, pot-

pourris aromáticos, preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, velas perfumadas, velas e pa-

vios para iluminação, óculos, óculos graduados, óculos 

antirreflexo e óculos de sol e peças e acessórios para 

os mesmos, isto é, lentes de substituição, armações de 

substituição, hastes e pontes de substituição para ócu-

los, estojos concebidos especialmente para óculos de 

sol e as peças e acessórios dos mesmos, capacetes e 

óculos de protecção para desporto, em especial capa-

cetes de ski e snowboard e óculos de ski e snowboard, 

capacetes para motociclistas, viseiras para capacetes, 

câmaras para capacetes, reflectores (bandas reflecto-

ras) para vestuário, vestuário reflector, para a preven-

ção de acidentes, joalheiras, cotoveleiras e caneleiras 

para a protecção contra acidentes (excepto artigos de 

desporto), discos compactos, DVDs e outros suportes 

de gravação digital (incluindo dispositivos USB flash), 

aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens, equipamento e computadores para 

o processamento de dados, software, simuladores elec-

trónicos para treino de desportos, bicicletas (incluindo 

bicicletas dobráveis e respectivas peças), porta-bicicle-

tas para veículos automóveis, acessórios de bicicletas 

para transportas bebidas ou bagagem, incluindo porta-

-bidons para bicicletas, kits de reparação de pneus de 

bicicletas, encaixes de pés para pedais de bicicletas, 

coberturas de selins para bicicletas, bicicletas eléctri-

cas (também dobráveis), veleiros, incluindo barcos à 

vela, veículos de praia de propulsão eólica para utiliza-

ção em terra, barcos, incluindo barcos a motor, veícu-

los aquáticos (includindo barcos e navios), botes insu-

fláveis, viaturas [carros], veículos autónomos, porta-

-bagagens para veículos, em particular para o trans-

porte de equipamento de desporto, joalharia e bijuta-

ria, artigos de joalharia, pedras preciosas, relojoaria e 

instrumentos cronométricos, incluindo cronómetros, 

metais preciosos e suas ligas e produtos nestas maté-

rias ou revestidos com as mesmas, decorações para 

vestuário (em metais preciosos), material impresso, fo-

tografias, artigos de papelaria, materiais para artistas 

e de desenho, pincéis, artigos para escritório [com ex-

ceção de móveis], material de instrução ou de ensino 

(excepto aparelhos), papel, cartão e produtos nestas 

matérias, moldes para a costura, estojos, caixas e sacos 

de papel e/ou cartão para o embrulho decorativo ou a 

apresentação de artigos de moda e acessórios de 

moda, joalharia e bijutaria, cosméticos a acessórios 

para a casa, calendários e blocos de notas, sacos, em 

especial sacos de mão, mochilas, cofres de viagem e 

malas de viagem, sacos de viagem para vestuário, sa-

cos desportivos, sacos para sapatos de desporto, sacos 

de viagem, invólucros para vestuário, sacos com rodas 

e sacos de tiracolo, pastas [marroquinaria] [porta-do-

cumentos], carteiras de bolso, bolsas, bolsas de cintu-

ra, couro e imitações de couro e produtos nestas maté-

rias, peles de animais, arreios e artigos de selaria, selas 

para cavalos, mantas para cavalos e capas para cava-

los, chicotes, roupas para animais de estimação, ben-

galas; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, móveis, 

prateleiras de arrumação para equipamento de ski e 

de desporto, espelhos, molduras, suportes para vestuá-

rio, cabides para casacos, artigos de escritório (mobili-

ário), estações de trabalho informáticas (mobiliário), 

balções de loja, prateleiras e armários, mobiliário para 

uso industrial, divisórias de espaços (móveis), tecidos 

condizentes para forras móveis, prateleiras, exposito-

res, expositores para fins promocionais, produtos, ex-

cepto se incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, 

cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tarta-

ruga, âmbar amarelo, madrepérola, espuma do mar e 

os seus substitutos ou em plástico, artigos de vidro, 

garrafas isolantes, recipientes térmicos para bebidas, 

recipientes térmicos para limentos, cantis para despor-

tos, pincéis para barbear, esticadores de vestuário, no-
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meadamente, para limpar roupas e sapatos e para fins 

sanitários, garrafas, prensas para calças, pentes, esto-

jos para pentes, saca-rolhas, malas de piquenique (lou-

ça), distribuidores de sabão, recipientes para beber, 

copos, escovas de dentes, tendas e acessórios para ten-

das, toldos, velas, sacos, sacos para tendas, sacos para 

embalagem e invólucros para embalagem de matérias 

têxteis, matérias têxteis ou fibras sintéticas para uso 

têxtil, tecidos, tecidos de tecelagem e artigos têxteis, 

tecidos tricotados, tecidos têxteis e malhas elásticas, 

em qualquer dos casos para o fabrico de vestuário de 

desporto, colchas de cama, roupa de cama, artigos de 

cama (roupa), capas para almofadas, bases protectoras 

de mesas, toalhas de mesa, corredores de mesa [nape-

rons] e roupa de mesa (sem ser em papel), sacos-cama, 

forros para sacos-cama, sacos adaptados para sacos-

-cama, cortinados em matérias têxteis ou em matérias 

plásticas, cortinas, forros [tecidos], produtos têxteis 

para uso doméstico, capas para móveis ou capas em 

matérias têxteis ou matérias plásticas, coberturas de 

protecção para móveis, individuais, sem ser em papel, 

cobertas para cama, coberturas de cama, mantas de 

viagem, toalhas em matérias têxteis, guardanapos em 

matérias têxteis, lenços de bolso em matérias têxteis, 

vestuário, calçado, calçado de desporto, em particular 

botas de ski e de snowboard, chapelaria, meias, roupa 

interior, roupa exterior para condições meteorológicas 

extremas, roupa de desporto, uniformes de desporto, 

cintas elásticas [roupa interior], cintos, luvas, xales e 

lenços de pescoço, passa montanhas [chapelaria], bo-

tões, colchetes e ilhós e agulhas, fechos de correr, fe-

chos, fitas e cordões [laços], bordados, alfinetes (bro-

ches), apliques (retrosaria), remendos para vestuário, 

bordados para vestuário, ganchos de pressão para ves-

tuário, cintos, em especial fivelas para cintos, faixas de 

nomes em matérias têxteis para identificar vestuário, 

artigos de ginástica e de desporto, jogos, brinquedos e 

artigos de brincar, ski, snowboards, pranchas de skim-

ming, trenós, pranchas de surf e peças para os produ-

tos acima mencionados, bastões de ski, fixadores de 

ski e snowboard e peças para os mesmos, ceras para 

ski, joelheiras, cotoveleiras, protecções para a coluna e 

protecções para o pulso para desportistas, luvas de 

desporto, em particular luvas de ski, snowboard e de 

golfe, grampos de ski, sacos especialmente adaptados 

para equipamento de desporto e artigos de desporto, 

capas para encadernação, sacos de golfe, com e sem 

rodas, tacos de golfe, artigos para a prática de golfe, 

bolas de golfe, marcadores de bolas de golfe, tapetas 

para a práticas de golfe, bicicletas de ginástica [estáti-

cas]; serviços relacionados com programas de fideliza-

ção de clientes, de incentivos e de bónus; serviços rela-

cionados com programas de fidelização de clientes, de 

incentivos e de bónus; exploração de um clube de 

clientes para fins de negócio, promocionais e/ou de pu-

blicidade; publicidade para cinema e televisão; de-

monstrações de produtos em montras de lojas e pro-

gramas de vendas por televisão, também com modelos 

ao vivo; consultadoria em negócios comerciais para 

conceitos em regime de franchising; serviços de agên-

cias de modelos; organização e apresentação de desfi-

les de moda com fins comerciais e promocionais; de-

monstração de produtos em montras com modelos ao 

vivo; gestão de negócios comerciais relacionados com 

recintos e instalações desportivos (para terceiros); pu-

blicidade de bens e serviços através do patrocínio de 

eventos desportivos; angariação de patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159615

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : TRIBE HOTEL GROUP PTY 

LTD

 地址 Endereço : 443-449 Toorak Rd, Toorak, Vic 3142, 

Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis; serviços de restau-

rante (fornecimento de alimentos e bebidas); aloja-

mento temporário; hotéis; serviços de cafetarias, casas 

de chá, bares (excepto clubes); serviços de agências de 

viagens, nomeadamente reserva de quartos de hotel 

para viajantes, alojamentos temporários e restauran-

tes; fornecimento de informações relacionadas a ho-

téis, alojamentos temporários e restaurantes; reserva, 

empréstimo e aluguer de salas, salões e espaços para 

conferências e reuniões; reserva, empréstimo e aluguer 

de salas, salões e espaços para seminários, banquetes, 

cocktails e recepções; consultoria e assessoria (não co-

merciais) nas áreas de hotéis e restaurantes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159616

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : TRIBE HOTEL GROUP PTY 

LTD

 地址 Endereço : 443-449 Toorak Rd, Toorak, Vic 3142, 

Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis; serviços de restau-

rante (fornecimento de alimentos e bebidas); aloja-

mento temporário; hotéis; serviços de cafetarias, casas 

de chá, bares (excepto clubes); serviços de agências de 

viagens, nomeadamente reserva de quartos de hotel 

para viajantes, alojamentos temporários e restauran-

tes; fornecimento de informações relacionadas a ho-

téis, alojamentos temporários e restaurantes; reserva, 

empréstimo e aluguer de salas, salões e espaços para 

conferências e reuniões; reserva, empréstimo e aluguer 

de salas, salões e espaços para seminários, banquetes, 

cocktails e recepções; consultoria e assessoria (não co-

merciais) nas áreas de hotéis e restaurantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159661

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : 張曉獻

 地址 Endereço : 中國廣西柳州市魚峰區柳石路153號嘉

匯龍潭5棟3049室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；肉罐頭；醃製水果；醃製蔬菜；速凍

方便菜餚；食用油；蛋；奶茶（以奶為主）；加工過的花

生；木耳；腐竹；乾蔬菜；牛奶製品；加工過的堅果；以果

蔬為主的零食小吃；濃肉汁；甲殼動物（非活）；果凍；乾

食用菌；天然或人造的香腸腸衣。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159662

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : 張曉獻

 地址 Endereço : 中國廣西柳州市魚峰區柳石路153號嘉

匯龍潭5棟3049室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡飲料；茶飲料；龜苓膏；麵筋；冰淇

淋；醋；糖；蜂蜜；穀類製品；麵條為主的預製食物；米

粉；以穀物為主的零食小吃；食用澱粉；調味品；食品用

香料（含醚香料和香精油除外）；茶；糕點；方便粉絲；酵

母；家用嫩肉劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159663

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : 張曉獻

 地址 Endereço : 中國廣西柳州市魚峰區柳石路153號嘉

匯龍潭5棟3049室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；工商管理輔助；特許經營的商業

管理；市場營銷；計算機數據庫信息系統化；飯店商業管

理；尋找贊助；進出口代理；人事管理諮詢；替他人采購

（替其他企業購買商品或服務）；組織商業或廣告交易

會；電視廣告；計算機網絡上的在綫廣告；為建築項目進

行商業項目管理服務；為零售目的在通訊媒體上展示商

品；廣告片製作；為商品和服務的買賣雙方提供在綫市

場；通過網站提供商業信息；廣告策劃；替他人推銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159664

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19
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[730] 申請人 Requerente : 張曉獻

 地址 Endereço : 中國廣西柳州市魚峰區柳石路153號嘉

匯龍潭5棟3049室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；餐館；旅館預

訂；快餐館；酒吧服務；餐館；飯店；養老院；食物雕刻；

日式料理餐廳；流動飲食供應；茶館；旅游房屋出租；住

所代理（旅館、供膳寄宿處）；烹飪設備出租；備辦宴席；

日間托兒所（看孩子）；動物寄養；臨時住宿處出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159666

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : Toshiba Memory Corporation

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e instrumentos de análises 

(sem ser para fins médicos); máquinas e instrumentos 

de medida ou de ensaio; medidores e testadores eléc-

tricos ou magnéticos; máquinas e aparelhos de teleco-

municações; cartões de memória SD; adaptadores de 

redes informáticos; interruptores de redes informáti-

cos; interligadores de redes informáticos; encaminha-

dores de redes informáticos; chips de circuito integra-

do (CI); cartões de memória de circuito integrado; me-

mórias flash NAND; dispositivos de armazenamento 

flash NAND; controladores de memória flash NAND; 

memórias NAND; memória não-volátil; dispositivos 

de memória não-voláteis; unidades de memória flash 

USB; cartucho de memória em estado sólido; memó-

rias flash; cartões de memória flash; cartões de memó-

ria; estojos para cartões de memória; semicondutores; 

memórias semicondutores; dispositivos de memórias 

semicondutores; suporte de armazenamento de meios 

de dados informáticos; dispositivos de armazenamento 

de dados; processadores de dados; dispositivos de me-

mórias informáticos; dispositivos de periféricos infor-

máticos; drives em estado sólido; circuitos integrados; 

placas de circuito; hardware informático; dispositivo de 

monitorização de informação biológica (não incluído 

na classe 10); programas informáticos descarregáveis; 

programas informáticos; máquinas, aparelhos e suas 

peças electrónicas; cartões de memória gravados com 

dados de multimédia e outros suportes de meios de 

memória; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159668

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : Toshiba Memory Corporation

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de publicações electróni-

cas não-descarregáveis; aluguer de dados com suportes 

de meios de memória gravados (para fins recreativos e 

de entretenimento).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159671

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : Toshiba Memory Corporation

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Máquinas e instrumentos de análises 

(sem ser para fins médicos); máquinas e instrumentos 

de medida ou de ensaio; medidores e testadores eléc-

tricos ou magnéticos; máquinas e aparelhos de teleco-

municações; cartões de memória SD; adaptadores de 

redes informáticos; interruptores de redes informáti-

cos; interligadores de redes informáticos; encaminha-

dores de redes informáticos; chips de circuito integra-

do (CI); cartões de memória de circuito integrado; me-

mórias flash NAND; dispositivos de armazenamento 

flash NAND; controladores de memória flash NAND; 
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memórias NAND; memória não-volátil; dispositivos 

de memória não-voláteis; unidades de memória flash 

USB; cartucho de memória em estado sólido; memó-

rias flash; cartões de memória flash; cartões de memó-

ria; estojos para cartões de memória; semicondutores; 

memórias semicondutores; dispositivos de memórias 

semicondutores; suporte de armazenamento de meios 

de dados informáticos; dispositivos de armazenamento 

de dados; processadores de dados; dispositivos de me-

mórias informáticos; dispositivos de periféricos infor-

máticos; drives em estado sólido; circuitos integrados; 

placas de circuito; hardware informático; dispositivo 

de monitorização de informação biológica (não inclu-

ído na classe 10); programas informáticos descarregá-

veis; programas informáticos; máquinas, aparelhos e 

suas peças electrónicas; cartões de memória gravados 

com dados de multimédia e outros suportes de meios 

de memória; publicações electrónicas descarregáveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159673

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : Toshiba Memory Corporation

 地址 Endereço : 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de publicações electróni-

cas não-descarregáveis; aluguer de dados com suportes 

de meios de memória gravados (para fins recreativos e 

de entretenimento).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159689

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : 株式會社表参道美容健康研究所

 OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 日本國東京都千代田區鍛冶町一丁目10

番6號

 1-10-6 Kajicho, Chiyoda-Ku,Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 美容按摩儀。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/03/20，日本 Japão，編號

N.º 2019-041044

[210] 編號 N.º : N/159695

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : 株式會社表参道美容健康研究所

 OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 日本國東京都千代田區鍛冶町一丁目10

番6號

 1-10-6 Kajicho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 美容按摩儀。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/03/20，日本 Japão，編號

N.º 2019-041045

[210] 編號 N.º : N/159703

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/19

[730] 申請人 Requerente : 株式會社表参道美容健康研究所

 OMOTESANDO BEAUTY HEALTH LAB CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 日本國東京都千代田區鍛冶町一丁目10

番6號

 1-10-6 Kajicho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 美容按摩儀。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/03/20，日本 Japão，編號

N.º 2019-041046

[210] 編號 N.º : N/159716

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20
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[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香料；香精油；化妝品；髮露；沐浴

液、肥皂和凝膠；個人用除臭劑；沐浴油；沐浴用美膚製

劑；護膚用化妝品；日光浴用美膚製劑；梳妝乳液；梳妝

用品；香水；花露水；粉底；遮瑕產品；口紅；指甲油；牙

膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159717

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香料；香精油；化妝品；髮露；沐浴

液、肥皂和凝膠；個人用除臭劑；沐浴油；沐浴用美膚製

劑；護膚用化妝品；日光浴用美膚製劑；梳妝乳液；梳妝

用品；香水；花露水；粉底；遮瑕產品；口紅；指甲油；牙

膏。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159718

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；直郵廣告；通過郵購訂單進行的廣

告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業詢價；

商業信息；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議

機構）；市場營銷；進出口代理服務；替他人推銷；替他

人採購（替其他企業購買商品或服務）；透過網站提供商

業信息；將信息編入電腦數據庫；電腦數據庫信息系統

化；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159719

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；直郵廣告；通過郵購訂單進行的廣

告宣傳；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業詢價；

商業信息；為消費者提供商業信息和建議（消費者建議

機構）；市場營銷；進出口代理服務；替他人推銷；替他

人採購（替其他企業購買商品或服務）；透過網站提供商

業信息；將信息編入電腦數據庫；電腦數據庫信息系統

化；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159720

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 手機殼；眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡盒；眼鏡

框；光學裝置，所有上述商品均包括在第9類。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159721

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 手機殼；眼鏡；太陽眼鏡；眼鏡盒；眼鏡

框；光學裝置，所有上述商品均包括在第9類。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/159757

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : TAMARA DRI

 地址 Endereço : Via Famula, 26, 33058 San Giorgio di 

Nogaro (UD), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；緊身內衣（服裝）；褲子；茄克（服

裝）；裙子；上衣；連衣裙；套服；襯衫；緊身胸衣（內

衣）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/159758

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : TAMARA DRI

 地址 Endereço : Via Famula, 26, 33058 San Giorgio di 

Nogaro (UD), Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 替他人推銷；計算機網絡上的在線廣告；

廣告；組織商業或廣告展覽；替他人採購（替其他企業

購買商品或服務）；藝術家演出的商業管理；商業場所搬

遷；為商業或廣告目的編制網頁索引；會計；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色及黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/159760

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/20

[730] 申請人 Requerente : 晉江市好嗨喲投資發展有限公司

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市晉江市良種場明珠街

東段103號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；羊毛上衣；褲子；成衣；鞋；帽；

襪；領帶；手套（服裝）；皮帶（服飾用）；男式上衣；大

衣；T恤衫；襯衫；風衣。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159913

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 孫曉軍

 地址 Endereço : 中國江西省吉安市吉水縣醪橋鎮坎頭村

上汗洲自然村26號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 眼鏡；體重秤；量具；信號燈；揚聲器音

箱；計量儀錶；電線；護目鏡；可下載的機算機應用軟件；

照相機 。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159914

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 孫曉軍

 地址 Endereço : 中國江西省吉安市吉水縣醪橋鎮坎頭村

上汗洲自然村26號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 鏈（首飾）；珠寶首飾；寶石；戒指（首

飾）；小飾物（首飾）；耳環；瑪瑙；手鐲（首飾）；翡翠；玉

雕首飾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159915

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 孫曉軍

 地址 Endereço : 中國江西省吉安市吉水縣醪橋鎮坎頭村

上汗洲自然村26號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 手提包；背包；旅行包；傘；手杖；馬具用

帶；皮製繫帶；動物皮；公文包；錢包（錢夾）。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159916

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 孫曉軍

 地址 Endereço : 中國江西省吉安市吉水縣醪橋鎮坎頭村

上汗洲自然村26號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；腰帶；襪；圍巾；童裝；手套（服

裝）；帽；鞋（腳上的穿著物）；內衣；領帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159917

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 孫曉軍

 地址 Endereço : 中國江西省吉安市吉水縣醪橋鎮坎頭村

上汗洲自然村26號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；商業中介服

務；組織商業或廣告交易會；為零售目的在通訊媒體上展

示商品；廣告版面設計；拍賣；商業管理輔助；為消費者

提供商業信息和建議（消費者建議機構）；市場營銷；替

他人推銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159918

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 韋曉峰

 地址 Endereço : 中國廣西壯族自治區平南縣寺面鎮兩木

村木一屯18號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；公文包；手提包；手提旅行箱；

錢包（錢夾）；手杖；馬具配件；動物皮；帆布背包；傘。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159923

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳市瞭望文化信息諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道人民

大廈509室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 印刷品；海報；書籍和紙用裝訂材料；書

籍裝訂材料；廣告海報；印刷出版物；書籍；期刊；雜誌

（期刊）；新聞刊物。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159924

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳市瞭望文化信息諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道人民

大廈509室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳；提供社會媒體領域的市場營

銷諮詢；廣告宣傳材料的出版；大眾和專業出版物上的廣

告；散發廣告郵件和定期出版物的廣告副刊；雜誌廣告；

為他人安排出版物訂閱；媒體關係服務；公共關係；在期

刊、報紙和雜誌上提供廣告空間。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159925

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : 深圳市瞭望文化信息諮詢有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市福田區深南大道人民

大廈509室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serv iços : 出借書籍和其他出版物；教育；期刊出

版；圖書出版；圖書和期刊的在綫電子出版；組織文化活

動；報紙出版；雜誌出版；書籍出版；關於培訓、科學、公

共法律和社會事務的文件出版。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159934

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : Activ8 Inc.

 地址 Endereço : 3-35-2 Jingumae Shibuyaku Tokyo 

150-0001 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos de diversão para 

uso em parques de diversões, brinquedos para animais 

de estimação, brinquedos de figuras de acção e aces-

sórios para os mesmos, cartas colecionáveis [jogos de 

cartas], jogos de cartas, máquinas de jogos de vídeo, 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos, brinque-

dos, peluches, bonecas, jogos Go, xadrez japonês [jogos 

Shogi], cartas de jogar japonesas [Utagaruta], jogos 

de dados, jogos de dados japoneses [Sugoroku], copos 

para jogos de dados, jogos de damas chineses [jogos], 

jogos de xadrez, jogos de damas [conjutos de jogos de 

damas], aparelhos de prestidigitação, jogos de dominó, 

cartas de jogar, cartas de jogar japonesas [Hanafuda], 

mah-jong, máquinas e aparelhos de jogos, equipamen-

to de bilhar, material de desporto, artigos de pesca, 

artigos para colecionadores de insectos, suportes de 

acrílico (brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/159938

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : Activ8 Inc.

 地址 Endereço : 3-35-2 Jingumae Shibuyaku Tokyo 

150-0001 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas e aparelhos de diversão para 

uso em parques de diversões, brinquedos para animais 

de estimação, brinquedos de figuras de acção e aces-

sórios para os mesmos, cartas colecionáveis [jogos de 

cartas], jogos de cartas, máquinas de jogos de vídeo, 

jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos, brinque-

dos, peluches, bonecas, jogos Go, xadrez japonês [jogos 

Shogi], cartas de jogar japonesas [Utagaruta], jogos 

de dados, jogos de dados japoneses [Sugoroku], copos 

para jogos de dados, jogos de damas chineses [jogos], 

jogos de xadrez, jogos de damas [conjutos de jogos de 

damas], aparelhos de prestidigitação, jogos de dominó, 

cartas de jogar, cartas de jogar japonesas [Hanafuda], 

mah-jong, máquinas e aparelhos de jogos, equipamen-

to de bilhar, material de desporto, artigos de pesca, 

artigos para colecionadores de insectos, suportes de 

acrílico (brinquedos).

[540] 商標 Marca : 

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

nha, rosa, verde, laranja, preta e branca conforme re-

presentado na figura.

[210] 編號 N.º : N/159970

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : ABT Sportsline GmbH

 地址 Endereço : Johann-Abt-Straße 2, 87437 Kempten, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Acessórios para automóveis, nomeada-

mente acessórios para interiores de automóveis incluí-

dos nesta classe, em particular volantes para veículos, 

maçanetas para alavancas de mudanças para veículos, 

assentos para veículos, estofos para veículos, cobertu-

ras para assentos de veículos, capotas de dobrar para 

veículos, revestimentos para portas de veículos, alca-

tifa de tecido para estofamento de assentos, e acessó-

rios, em particular peças para o aperfeiçoamento da 

aerodinâmica, nomeadamente spoilers para veículos, 

jantes para rodas; carroçarias, em especial carroçarias 

modificadas para veículos de passageiros, veículos ter-

restres, veículos automóveis; máquinas motoras para 

veículos terrestres, em especial afinadores (tuning) de 

veículos automóveis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/159984

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/24

[730] 申請人 Requerente : CJ ENM CO., LTD.

 地址 Endereço : 870-13 Gwacheon-daero, Seocho-gu, 

Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software descarregável; aplicações 

de software para smartphone; programas de jogos de 

computador, gravados; software de jogos de compu-

tador descarregável; software de jogos para telemóvel 

descarregável; software de jogos gravados para telemó-

veis; programas de jogos de vídeo; software de jogos 

de realidade virtual; software educacional; cartuchos 

de jogos de computador; software educacional descar-

regável; ficheiros de imagem descarregáveis; arquivos 

de dados gravados; cupões descarregáveis para telemó-

vel; livros digitais decarregáveis na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160021

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/25

[730] 申請人 Requerente : 株式會社媄琳

 MAYLIN Co. Ltd.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市江南區江南大路162街

16，3樓

 3F, 16, Gangnam-daero 162 gil, Gangnam-gu, Seoul 

06027, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫院服務，醫療諮詢，醫療信息服務，護

膚服務，牙科服務，牙科醫學服務，醫療、醫院和醫生的

服務，產科和婦科服務，產後恢復，整形手術，皮膚科服

務，脫毛治療，出租醫療機器和設備，物理療法，藥房服

務，肥胖護理服務，獸醫服務，美容院服務，美髮美容院

服務，護膚店服務，美容和化妝品化妝服務，按摩服務，

桑拿服務，動物美容護理服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160023

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/25

[730] 申請人 Requerente : 株式會社媄琳

 MAYLIN Co. Ltd.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市江南區江南大路162街

16，3樓

 3F, 16, Gangnam-daero 162 gil, Gangnam-gu, Seoul 

06027, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫院服務，醫療諮詢，醫療信息服務，護

膚服務，牙科服務，牙科醫學服務，醫療、醫院和醫生的

服務，產科和婦科服務，產後恢復，整形手術，皮膚科服

務，脫毛治療，出租醫療機器和設備，物理療法，藥房服

務，肥胖護理服務，獸醫服務，美容院服務，美髮美容院

服務，護膚店服務，美容和化妝品化妝服務，按摩服務，

桑拿服務，動物美容護理服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160060

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/26

[730] 申請人 Requerente : MAURO PAGLIA

 地址 Endereço : Via Fara 10 / a - 28100 Novara Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；對購買定單

進行行政處理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告

宣傳；替他人推銷；為消費者提供商業信息和建議（消費

者建議機構）；張貼廣告；商業管理和組織諮詢；商業信

息；商業信息代理；廣告傳播；廣告宣傳欄的製備；貨物

展出；直接郵件廣告；電視商業廣告；廣告版面設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160061

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/26

[730] 申請人 Requerente : MAURO PAGLIA

 地址 Endereço : Via Fara 10 / a - 28100 Novara Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；仿皮革製服裝；連衣裙；皮衣（服

裝）；外套；襯衫；鞋；服裝帶（衣服）；裙子；褲子；鞋



N.º 49 — 4-12-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20651

（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；內褲（服裝）；披

肩；睡袍；成品衣；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160062

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/26

[730] 申請人 Requerente : SARKA KUZELKOVA

 地址 Endereço : Pisa (PI) Via La Nunziatina 26 Cap 

56125 Italy

 國籍 Nacionalidade : 捷克共和國 Checa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；仿皮革製服裝；連衣裙；皮衣（服

裝）；外套；襯衫；鞋；服裝帶（衣服）；裙子；褲子；鞋

（腳上的穿著物）；帽子（頭戴）；襪；內褲（服裝）；披

肩；睡袍；成品衣；圍巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160063

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/26

[730] 申請人 Requerente : SARKA KUZELKOVA

 地址 Endereço : Pisa (PI) Via La Nunziatina 26 Cap 

56125 Italy

 國籍 Nacionalidade : 捷克共和國 Checa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 計算機網絡上的在線廣告；對購買定單

進行行政處理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；廣告

宣傳；替他人推銷；為消費者提供商業信息和建議（消費

者建議機構）；張貼廣告；商業管理和組織諮詢；商業信

息；商業信息代理；廣告傳播；廣告宣傳欄的製備；貨物

展出；直接郵件廣告；電視商業廣告；廣告版面設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160158

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/27

[730] 申請人 Requerente : 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公

司

 地址 Endereço : 深圳市龍崗區園山街道龍崗大道8288

號大運軟件小鎮41棟4層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 香皂；潔膚乳液；嬰兒香波；嬰兒用洗髮

劑；清潔製劑；拋光製劑；砂布；熏香製劑（香料）；柔膚

水；化妝用乳液；化妝用爽膚水；化妝品；牙膏；熏日用織

品用香囊；個人或動物用除臭劑；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160159

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/27

[730] 申請人 Requerente : 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公

司

 地址 Endereço : 深圳市龍崗區園山街道龍崗大道8288

號大運軟件小鎮41棟4層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 膳食纖維；抗菌皂；消毒皂；衛生消毒

劑；營養補充劑；空氣淨化製劑；獸醫用製劑；殺昆蟲

劑；嬰兒尿布；衛生護墊；衛生巾；消毒紙巾；一次性嬰兒

尿布；假牙黏合劑；寵物尿布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160160

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/27

[730] 申請人 Requerente : 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公

司

 地址 Endereço : 深圳市龍崗區園山街道龍崗大道8288

號大運軟件小鎮41棟4層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 紙；過濾材料（紙）；衛生紙；面巾紙；

卸妝用紙巾；紙板製廣告牌；印刷品；卡片；海報；新聞

刊物；兒童繪畫集；平版印刷工藝品；包裝用紙袋或塑

料袋（信封、小袋）；紙製或紙板製盒；書籍裝訂裝置和

機器（辦公設備）；胸卡套（辦公用品）；吸墨用具；印章

（印）；書寫工具；文具用膠帶；製圖尺；繪畫材料；速印

機；建築模型。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160161

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/27

[730] 申請人 Requerente : 凱兒得樂（深圳）科技發展有限公

司

 地址 Endereço : 深圳市龍崗區園山街道龍崗大道8288

號大運軟件小鎮41棟4層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理輔助；計算機網絡上的在

綫廣告；商業信息；替他人采購（替其他企業購買商品或

服務）；商業信息代理；市場分析；替他人推銷；廣告宣

傳；市場營銷。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160166

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; interrupto-

res de células [electricidade]; modems; dispositivos e 

equipamentos de transmissão de rádio e microondas; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de da-

dos, comunicações por satélite e telecomunicações; 

aparelhos e instrumentos de monitorização de redes 

de telecomunicações e redes de comunicação de da-

dos; equipamento de radar; equipamento de cifragem, 

equipamento de auxílio criptográfico; peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos; sistema de 

correio de voz; aparelho de discagem telefónica por 

sintetizador vocal; secretária electrónica; aparelhos 

de atendimento telefónico; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; software 

informático fornecido na Internet; publicações electró-

nicas em linha (descarregáveis da Internet ou de uma 

rede informática ou de uma base de dados informáti-

ca); telefones; celulares; smartphones; media players 

portáteis; computadores tablete; molduras digitais; ca-

maras fotográficas; camaras de filmar; sensores; dispo-

sitivos de captura de presença; dispositivos conectados 

vestíveis; dispositivos de computação vestíveis; dispo-

sitivos electrónicos portáteis vestíveis e transportáveis; 

smartwatches; óculos inteligentes; bandas inteligentes; 

vestuário, calçado e chapelaria conectados; baterias; 

carregadores; impressoras; capas para telefones e 

smartphones; hardware e software de telecomunica-

ções; telefax, telex, telefone, telegrama, modem, rede e 

hardware e software da Internet; hardware e software 

para reprodução, transmissão ou recepção de conteú-

dos sonoros, visuais e audiovisuais; aparelhos e instru-

mentos para recepção, processamento, transmissão, 

armazenamento, registo, recepção ou recuperação de 

dados, dados codificados, texto, áudio, imagens gráfi-

cas e/ou vídeo; dispositivos digitais e magnéticos ca-

pazes de armazenar e/ou processar informações; PDA 

(personal digital assistants); aparelhos e instrumentos 

de áudio, imagem, vídeo e rádio; caixas de som; fones 

de ouvido; tampões para os ouvidos; microfones; apa-

relhos de televisão e multimédia; monitores; kits de 

mãos livres para telefones; aparelhos, instrumentos e 

dispositivos electrónicos de navegação e posicionais, 

incluindo aparelhos de posicionamento global (GPS); 

aparelhos e instrumentos de satélite; instrumentos de 

navegação; aparelhos e software para navegação GPS 
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e sistemas de mapeamento; chips; microprocessado-

res; semicondutores; dispositivos de rastreamento de 

localização; software para recuperação de dados; sof-

tware para gestão de sistemas; software para gestão 

de bases de dados; software para envio de e-mail e 

mensagens instantâneas; software e comunicações di-

gitais para comunicações, telecomunicações, detecção 

de vírus, filtragem de mensagens de spam; software 

para processamento de texto; software para concep-

ção assistida por computador; software e hardware de 

computador que permitem pagamento e pagamento 

on-line à distância; plataforma de hardware e software 

para facilitar e administrar pagamentos, serviços ban-

cários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões 

de pagamento, caixas automáticas, cartões de valor 

armazenado, transferências electrónicas de fundos, 

pagamentos electrónicos, processamento electróni-

co e transmissão de dados de pagamento de contas, 

levantamentos de caixa, autenticação de transacções 

serviços de reencaminhamento, autorização de pa-

gamentos, detecção e controle de fraudes, recupera-

ção de dados e serviços de criptografia; terminais de 

transacção de pontos de venda e software informático 

para transmissão, visualização e armazenamento de 

informações de transacção, identificação e financeiras; 

aparelhos de verificação electrónica para verificar a 

autenticação de cartões de crédito, cartões bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pa-

gamento; cartões de circuitos integrados e/ou chips de 

memória; cartões inteligentes, cartões telefónicos e 

cartões SIM; circuitos impressos; aparelhos de contro-

lo remoto; arquivos de música e imagem para downlo-

ad; canetas electrónicas; chaves electrónicas; hardwa-

re informático e software de encriptação, chaves de 

encriptação, certificados digitais, assinaturas digitais, 

software para armazenamento seguro de dados e re-

cuperação e transmissão de informações confidenciais 

de clientes; cartões codificados com recursos de segu-

rança para fins de autenticação; cartões codificados 

com recursos de segurança para fins de identificação; 

cartões impressos com hologramas; cartões de crédi-

to, cartões de crédito, cartões de débito, cartões com 

chip, cartões de valor armazenado, cartões de suporte 

de dados electrónicos, cartões de pagamento e cartões 

de pagamento codificados; interfaces de programação 

de aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na Internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 

publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equi-

pamento e dispositivos de comunicações máquina a 

máquina (M2M); conteúdo de média digital para do-

wnload, incluindo vídeo, música e imagens; imagens e 

protectores de ecrãs descarregáveis para ecrãs de com-

putador ou ecrãs de telemóveis; imagens e protectores 

de ecrãs activos animados, para download, para ecrãs 

de computadores ou ecrãs de telemóveis; gravações de 

som musicais descarregáveis; alertas para download, 

tons de alerta, toques e imagens; DVDs e CD-ROM’s, 

DVD’s pré-gravados e CD-ROM’s; MP3’s; jogos elec-

trónicos; baterias, carregadores de bateria; peças e 

acessórios para os artigos atrás referidos componentes 

e acessórios de todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160170

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 
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telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; interrupto-

res de células [electricidade]; modems; dispositivos e 

equipamentos de transmissão de rádio e microondas; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de da-

dos, comunicações por satélite e telecomunicações; 

aparelhos e instrumentos de monitorização de redes 

de telecomunicações e redes de comunicação de da-

dos; equipamento de radar; equipamento de cifragem, 

equipamento de auxílio criptográfico; peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos; sistema de 

correio de voz; aparelho de discagem telefónica por 

sintetizador vocal; secretária electrónica; aparelhos 

de atendimento telefónico; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; software 

informático fornecido na Internet; publicações electró-

nicas em linha (descarregáveis da Internet ou de uma 

rede informática ou de uma base de dados informáti-

ca); telefones; celulares; smartphones; media players 

portáteis; computadores tablete; molduras digitais; ca-

maras fotográficas; camaras de filmar; sensores; dispo-

sitivos de captura de presença; dispositivos conectados 

vestíveis; dispositivos de computação vestíveis; dispo-

sitivos electrónicos portáteis vestíveis e transportáveis; 

smartwatches; óculos inteligentes; bandas inteligentes; 

vestuário, calçado e chapelaria conectados; baterias; 

carregadores; impressoras; capas para telefones e 

smartphones; hardware e software de telecomunica-

ções; telefax, telex, telefone, telegrama, modem, rede e 

hardware e software da Internet; hardware e software 

para reprodução, transmissão ou recepção de conteú-

dos sonoros, visuais e audiovisuais; aparelhos e instru-

mentos para recepção, processamento, transmissão, 

armazenamento, registo, recepção ou recuperação de 

dados, dados codificados, texto, áudio, imagens gráfi-

cas e/ou vídeo; dispositivos digitais e magnéticos ca-

pazes de armazenar e/ou processar informações; PDA 

(personal digital assistants); aparelhos e instrumentos 

de áudio, imagem, vídeo e rádio; caixas de som; fones 

de ouvido; tampões para os ouvidos; microfones; apa-

relhos de televisão e multimédia; monitores; kits de 

mãos livres para telefones; aparelhos, instrumentos e 

dispositivos electrónicos de navegação e posicionais, 

incluindo aparelhos de posicionamento global (GPS); 

aparelhos e instrumentos de satélite; instrumentos de 

navegação; aparelhos e software para navegação GPS 

e sistemas de mapeamento; chips; microprocessadores; 

semicondutores; dispositivos de rastreamento de loca-

lização; software para recuperação de dados; software 

para gestão de sistemas; software para gestão de bases 

de dados; software para envio de e-mail e mensagens 

instantâneas; software e comunicações digitais para 

comunicações, telecomunicações, detecção de vírus, 

filtragem de mensagens de spam; software para pro-

cessamento de texto; software para concepção assis-

tida por computador; software e hardware de compu-

tador que permitem pagamento e pagamento on-line 

à distância; plataforma de hardware e software para 

facilitar e administrar pagamentos, serviços bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões de paga-

mento, caixas automáticas, cartões de valor armazena-

do, transferências electrónicas de fundos, pagamentos 

electrónicos, processamento electrónico e transmissão 

de dados de pagamento de contas, levantamentos de 

caixa, autenticação de transacções serviços de reenca-

minhamento, autorização de pagamentos, detecção e 

controle de fraudes, recuperação de dados e serviços 

de criptografia; terminais de transacção de pontos 

de venda e software informático para transmissão, 

visualização e armazenamento de informações de 

transacção, identificação e financeiras; aparelhos de 

verificação electrónica para verificar a autenticação 

de cartões de crédito, cartões bancários, cartões de 

crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; 

cartões de circuitos integrados e/ou chips de memória; 

cartões inteligentes, cartões telefónicos e cartões SIM; 

circuitos impressos; aparelhos de controlo remoto; 

arquivos de música e imagem para download; canetas 

electrónicas; chaves electrónicas; hardware informá-

tico e software de encriptação, chaves de encriptação, 

certificados digitais, assinaturas digitais, software 

para armazenamento seguro de dados e recuperação e 

transmissão de informações confidenciais de clientes; 

cartões codificados com recursos de segurança para 

fins de autenticação; cartões codificados com recur-

sos de segurança para fins de identificação; cartões 

impressos com hologramas; cartões de crédito, car-

tões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, 

cartões de valor armazenado, cartões de suporte de 

dados electrónicos, cartões de pagamento e cartões de 

pagamento codificados; interfaces de programação de 

aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na Internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 
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publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equi-

pamento e dispositivos de comunicações máquina a 

máquina (M2M); conteúdo de média digital para do-

wnload, incluindo vídeo, música e imagens; imagens e 

protectores de ecrãs descarregáveis para ecrãs de com-

putador ou ecrãs de telemóveis; imagens e protectores 

de ecrãs activos animados, para download, para ecrãs 

de computadores ou ecrãs de telemóveis; gravações de 

som musicais descarregáveis; alertas para download, 

tons de alerta, toques e imagens; DVDs e CD-ROM’s, 

DVD’s pré-gravados e CD-ROM’s; MP3’s; jogos elec-

trónicos; baterias, carregadores de bateria; peças e 

acessórios para os artigos atrás referidos componentes 

e acessórios de todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, Azul, Verde, Amare-

lo, Laranja, Vermelho e Magenta.

[210] 編號 N.º : N/160174

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; interrupto-

res de células [electricidade]; modems; dispositivos e 

equipamentos de transmissão de rádio e microondas; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de da-

dos, comunicações por satélite e telecomunicações; 

aparelhos e instrumentos de monitorização de redes 

de telecomunicações e redes de comunicação de da-

dos; equipamento de radar; equipamento de cifragem, 

equipamento de auxílio criptográfico; peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos; sistema de 

correio de voz; aparelho de discagem telefónica por 

sintetizador vocal; secretária electrónica; aparelhos 

de atendimento telefónico; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; software 

informático fornecido na Internet; publicações electró-

nicas em linha (descarregáveis da Internet ou de uma 

rede informática ou de uma base de dados informáti-

ca); telefones; celulares; smartphones; media players 

portáteis; computadores tablete; molduras digitais; ca-

maras fotográficas; camaras de filmar; sensores; dispo-

sitivos de captura de presença; dispositivos conectados 

vestíveis; dispositivos de computação vestíveis; dispo-

sitivos electrónicos portáteis vestíveis e transportáveis; 

smartwatches; óculos inteligentes; bandas inteligentes; 

vestuário, calçado e chapelaria conectados; baterias; 

carregadores; impressoras; capas para telefones e 

smartphones; hardware e software de telecomunica-

ções; telefax, telex, telefone, telegrama, modem, rede e 

hardware e software da Internet; hardware e software 

para reprodução, transmissão ou recepção de conteú-

dos sonoros, visuais e audiovisuais; aparelhos e instru-

mentos para recepção, processamento, transmissão, 

armazenamento, registo, recepção ou recuperação de 

dados, dados codificados, texto, áudio, imagens gráfi-

cas e/ou vídeo; dispositivos digitais e magnéticos ca-

pazes de armazenar e/ou processar informações; PDA 

(personal digital assistants); aparelhos e instrumentos 

de áudio, imagem, vídeo e rádio; caixas de som; fones 

de ouvido; tampões para os ouvidos; microfones; apa-

relhos de televisão e multimédia; monitores; kits de 

mãos livres para telefones; aparelhos, instrumentos e 

dispositivos electrónicos de navegação e posicionais, 

incluindo aparelhos de posicionamento global (GPS); 

aparelhos e instrumentos de satélite; instrumentos de 

navegação; aparelhos e software para navegação GPS 

e sistemas de mapeamento; chips; microprocessadores; 

semicondutores; dispositivos de rastreamento de loca-

lização; software para recuperação de dados; software 
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para gestão de sistemas; software para gestão de bases 

de dados; software para envio de e-mail e mensagens 

instantâneas; software e comunicações digitais para 

comunicações, telecomunicações, detecção de vírus, 

filtragem de mensagens de spam; software para pro-

cessamento de texto; software para concepção assis-

tida por computador; software e hardware de compu-

tador que permitem pagamento e pagamento on-line 

à distância; plataforma de hardware e software para 

facilitar e administrar pagamentos, serviços bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões de paga-

mento, caixas automáticas, cartões de valor armazena-

do, transferências electrónicas de fundos, pagamentos 

electrónicos, processamento electrónico e transmissão 

de dados de pagamento de contas, levantamentos de 

caixa, autenticação de transacções serviços de reenca-

minhamento, autorização de pagamentos, detecção e 

controle de fraudes, recuperação de dados e serviços 

de criptografia; terminais de transacção de pontos de 

venda e software informático para transmissão, visua-

lização e armazenamento de informações de transac-

ção, identificação e financeiras; aparelhos de verifica-

ção electrónica para verificar a autenticação de car-

tões de crédito, cartões bancários, cartões de crédito, 

cartões de débito e cartões de pagamento; cartões de 

circuitos integrados e/ou chips de memória; cartões in-

teligentes, cartões telefónicos e cartões SIM; circuitos 

impressos; aparelhos de controlo remoto; arquivos de 

música e imagem para download; canetas electrónicas; 

chaves electrónicas; hardware informático e software 

de encriptação, chaves de encriptação, certificados 

digitais, assinaturas digitais, software para armazena-

mento seguro de dados e recuperação e transmissão de 

informações confidenciais de clientes; cartões codifi-

cados com recursos de segurança para fins de autenti-

cação; cartões codificados com recursos de segurança 

para fins de identificação; cartões impressos com 

hologramas; cartões de crédito, cartões de crédito, 

cartões de débito, cartões com chip, cartões de valor 

armazenado, cartões de suporte de dados electrónicos, 

cartões de pagamento e cartões de pagamento codifi-

cados; interfaces de programação de aplicativos (APIs); 

ferramentas de desenvolvimento de software; software 

e hardware de computador que permitem ouvir música 

e ler arquivos de áudio/vídeo, enviar e ler mensagens 

electrónicas, tirar, editar, ler, exibir e compartilhar fo-

tos e vídeos digitais, navegar na Internet, conversação 

e conexão às redes sociais; mapas digitais; aplicações 

de software para fornecer publicidade baseada na 

localização e contextualmente relevante; software de 

jogos de computador; equipamento e dispositivos de 

comunicações máquina a máquina (M2M); conteúdo 

de média digital para download, incluindo vídeo, mú-

sica e imagens; imagens e protectores de ecrãs descar-

regáveis para ecrãs de computador ou ecrãs de telemó-

veis; imagens e protectores de ecrãs activos animados, 

para download, para ecrãs de computadores ou ecrãs 

de telemóveis; gravações de som musicais descarregá-

veis; alertas para download, tons de alerta, toques e 

imagens; DVDs e CD-ROM’s, DVD’s pré-gravados e 

CD-ROM’s; MP3’s; jogos electrónicos; baterias, carre-

gadores de bateria; peças e acessórios para os artigos 

atrás referidos componentes e acessórios de todos os 

produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160178

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 
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cabos; fios; amplificadores; comutadores; interrupto-

res de células [electricidade]; modems; dispositivos e 

equipamentos de transmissão de rádio e microondas; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de da-

dos, comunicações por satélite e telecomunicações; 

aparelhos e instrumentos de monitorização de redes 

de telecomunicações e redes de comunicação de da-

dos; equipamento de radar; equipamento de cifragem, 

equipamento de auxílio criptográfico; peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos; sistema de 

correio de voz; aparelho de discagem telefónica por 

sintetizador vocal; secretária electrónica; aparelhos 

de atendimento telefónico; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; software 

informático fornecido na Internet; publicações electró-

nicas em linha (descarregáveis da Internet ou de uma 

rede informática ou de uma base de dados informáti-

ca); telefones; celulares; smartphones; media players 

portáteis; computadores tablete; molduras digitais; ca-

maras fotográficas; camaras de filmar; sensores; dispo-

sitivos de captura de presença; dispositivos conectados 

vestíveis; dispositivos de computação vestíveis; dispo-

sitivos electrónicos portáteis vestíveis e transportáveis; 

smartwatches; óculos inteligentes; bandas inteligentes; 

vestuário, calçado e chapelaria conectados; baterias; 

carregadores; impressoras; capas para telefones e 

smartphones; hardware e software de telecomunica-

ções; telefax, telex, telefone, telegrama, modem, rede e 

hardware e software da Internet; hardware e software 

para reprodução, transmissão ou recepção de conteú-

dos sonoros, visuais e audiovisuais; aparelhos e instru-

mentos para recepção, processamento, transmissão, 

armazenamento, registo, recepção ou recuperação de 

dados, dados codificados, texto, áudio, imagens gráfi-

cas e/ou vídeo; dispositivos digitais e magnéticos ca-

pazes de armazenar e/ou processar informações; PDA 

(personal digital assistants); aparelhos e instrumentos 

de áudio, imagem, vídeo e rádio; caixas de som; fones 

de ouvido; tampões para os ouvidos; microfones; apa-

relhos de televisão e multimédia; monitores; kits de 

mãos livres para telefones; aparelhos, instrumentos e 

dispositivos electrónicos de navegação e posicionais, 

incluindo aparelhos de posicionamento global (GPS); 

aparelhos e instrumentos de satélite; instrumentos de 

navegação; aparelhos e software para navegação GPS 

e sistemas de mapeamento; chips; microprocessadores; 

semicondutores; dispositivos de rastreamento de loca-

lização; software para recuperação de dados; software 

para gestão de sistemas; software para gestão de bases 

de dados; software para envio de e-mail e mensagens 

instantâneas; software e comunicações digitais para 

comunicações, telecomunicações, detecção de vírus, 

filtragem de mensagens de spam; software para pro-

cessamento de texto; software para concepção assis-

tida por computador; software e hardware de compu-

tador que permitem pagamento e pagamento on-line 

à distância; plataforma de hardware e software para 

facilitar e administrar pagamentos, serviços bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões de paga-

mento, caixas automáticas, cartões de valor armazena-

do, transferências electrónicas de fundos, pagamentos 

electrónicos, processamento electrónico e transmissão 

de dados de pagamento de contas, levantamentos de 

caixa, autenticação de transacções serviços de reenca-

minhamento, autorização de pagamentos, detecção e 

controle de fraudes, recuperação de dados e serviços 

de criptografia; terminais de transacção de pontos 

de venda e software informático para transmissão, 

visualização e armazenamento de informações de 

transacção, identificação e financeiras; aparelhos de 

verificação electrónica para verificar a autenticação 

de cartões de crédito, cartões bancários, cartões de 

crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; 

cartões de circuitos integrados e/ou chips de memória; 

cartões inteligentes, cartões telefónicos e cartões SIM; 

circuitos impressos; aparelhos de controlo remoto; 

arquivos de música e imagem para download; canetas 

electrónicas; chaves electrónicas; hardware informá-

tico e software de encriptação, chaves de encriptação, 

certificados digitais, assinaturas digitais, software 

para armazenamento seguro de dados e recuperação e 

transmissão de informações confidenciais de clientes; 

cartões codificados com recursos de segurança para 

fins de autenticação; cartões codificados com recur-

sos de segurança para fins de identificação; cartões 

impressos com hologramas; cartões de crédito, car-

tões de crédito, cartões de débito, cartões com chip, 

cartões de valor armazenado, cartões de suporte de 

dados electrónicos, cartões de pagamento e cartões de 

pagamento codificados; interfaces de programação de 

aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na Internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 

publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equi-

pamento e dispositivos de comunicações máquina a 
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máquina (M2M); conteúdo de média digital para 

download, incluindo vídeo, música e imagens; ima-

gens e protectores de ecrãs descarregáveis para 

ecrãs de computador ou ecrãs de telemóveis; ima-

gens e protectores de ecrãs activos animados, para 

download, para ecrãs de computadores ou ecrãs de 

telemóveis; gravações de som musicais descarregá-

veis; alertas para download, tons de alerta, toques e 

imagens; DVDs e CD-ROM’s, DVD’s pré-gravados 

e CD-ROM’s; MP3’s; jogos electrónicos; baterias, 

carregadores de bateria; peças e acessórios para os 

artigos atrás referidos. componentes e acessórios de 

todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, verde, azul, roxo, 

magenta e laranja.

[210] 編號 N.º : N/160182

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; interrupto-

res de células [electricidade]; modems; dispositivos e 

equipamentos de transmissão de rádio e microondas; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de da-

dos, comunicações por satélite e telecomunicações; 

aparelhos e instrumentos de monitorização de redes 

de telecomunicações e redes de comunicação de da-

dos; equipamento de radar; equipamento de cifragem, 

equipamento de auxílio criptográfico; peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos; sistema de 

correio de voz; aparelho de discagem telefónica por 

sintetizador vocal; secretária electrónica; aparelhos 

de atendimento telefónico; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; software 

informático fornecido na Internet; publicações electró-

nicas em linha (descarregáveis da Internet ou de uma 

rede informática ou de uma base de dados informáti-

ca); telefones; celulares; smartphones; media players 

portáteis; computadores tablete; molduras digitais; ca-

maras fotográficas; camaras de filmar; sensores; dispo-

sitivos de captura de presença; dispositivos conectados 

vestíveis; dispositivos de computação vestíveis; dispo-

sitivos electrónicos portáteis vestíveis e transportáveis; 

smartwatches; óculos inteligentes; bandas inteligentes; 

vestuário, calçado e chapelaria conectados; baterias; 

carregadores; impressoras; capas para telefones e 

smartphones; hardware e software de telecomunica-

ções; telefax, telex, telefone, telegrama, modem, rede e 

hardware e software da Internet; hardware e software 

para reprodução, transmissão ou recepção de conteú-

dos sonoros, visuais e audiovisuais; aparelhos e instru-

mentos para recepção, processamento, transmissão, 

armazenamento, registo, recepção ou recuperação de 

dados, dados codificados, texto, áudio, imagens gráfi-

cas e/ou vídeo; dispositivos digitais e magnéticos ca-

pazes de armazenar e/ou processar informações; PDA 

(personal digital assistants); aparelhos e instrumentos 

de áudio, imagem, vídeo e rádio; caixas de som; fones 

de ouvido; tampões para os ouvidos; microfones; apa-

relhos de televisão e multimédia; monitores; kits de 

mãos livres para telefones; aparelhos, instrumentos e 

dispositivos electrónicos de navegação e posicionais, 

incluindo aparelhos de posicionamento global (GPS); 

aparelhos e instrumentos de satélite; instrumentos de 

navegação; aparelhos e software para navegação GPS 

e sistemas de mapeamento; chips; microprocessadores; 

semicondutores; dispositivos de rastreamento de loca-

lização; software para recuperação de dados; software 

para gestão de sistemas; software para gestão de bases 
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de dados; software para envio de e-mail e mensagens 

instantâneas; software e comunicações digitais para 

comunicações, telecomunicações, detecção de vírus, 

filtragem de mensagens de spam; software para pro-

cessamento de texto; software para concepção assis-

tida por computador; software e hardware de compu-

tador que permitem pagamento e pagamento on-line 

à distância; plataforma de hardware e software para 

facilitar e administrar pagamentos, serviços bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões de paga-

mento, caixas automáticas, cartões de valor armazena-

do, transferências electrónicas de fundos, pagamentos 

electrónicos, processamento electrónico e transmissão 

de dados de pagamento de contas, levantamentos de 

caixa, autenticação de transacções serviços de reenca-

minhamento, autorização de pagamentos, detecção e 

controle de fraudes, recuperação de dados e serviços 

de criptografia; terminais de transacção de pontos 

de venda e software informático para transmissão, 

visualização e armazenamento de informações de 

transacção, identificação e financeiras; aparelhos de 

verificação electrónica para verificar a autenticação 

de cartões de crédito, cartões bancários, cartões de 

crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; 

cartões de circuitos integrados e/ou chips de memória; 

cartões inteligentes, cartões telefónicos e cartões SIM; 

circuitos impressos; aparelhos de controlo remoto; 

arquivos de música e imagem para download; canetas 

electrónicas; chaves electrónicas; hardware informá-

tico e software de encriptação, chaves de encriptação, 

certificados digitais, assinaturas digitais, software 

para armazenamento seguro de dados e recuperação e 

transmissão de informações confidenciais de clientes; 

cartões codificados com recursos de segurança para 

fins de autenticação; cartões codificados com recursos 

de segurança para fins de identificação; cartões im-

pressos com hologramas; cartões de crédito, cartões 

de crédito, cartões de débito, cartões com chip, car-

tões de valor armazenado, cartões de suporte de da-

dos electrónicos, cartões de pagamento e cartões de 

pagamento codificados; interfaces de programação de 

aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na Internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 

publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equi-

pamento e dispositivos de comunicações máquina a 

máquina (M2M); conteúdo de média digital para do-

wnload, incluindo vídeo, música e imagens; imagens e 

protectores de ecrãs descarregáveis para ecrãs de com-

putador ou ecrãs de telemóveis; imagens e protectores 

de ecrãs activos animados, para download, para ecrãs 

de computadores ou ecrãs de telemóveis; gravações de 

som musicais descarregáveis; alertas para download, 

tons de alerta, toques e imagens; DVDs e CD-ROM’s, 

DVD’s pré-gravados e CD-ROM’s; MP3’s; jogos elec-

trónicos; baterias, carregadores de bateria; peças e 

acessórios para os artigos atrás referidos componentes 

e acessórios de todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160190

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 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, 

comutação, armazenamento, transformação, acumula-

ção, regulação ou controlo da electricidade; aparelhos 

para registo, transmissão, visualização, impressão ou 

reprodução de dados, informações, comunicações, te-

lecomunicações, imagens, imagens e/ou som; suportes 

de dados magnéticos, discos de gravação; média de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos operados 

por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento de processamento de dados, software 

de computador; computadores e hardware, peças e 

acessórios; dispositivos periféricos de computador; 

aparelhos de extinção de incêndios; dispositivos de 

telecomunicações, aparelhos e equipamentos, peças 

e acessórios dos mesmos; estações base, transmisso-

res, receptores, controladores, interruptores, antenas, 

cabos; fios; amplificadores; comutadores; interrupto-
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res de células [electricidade]; modems; dispositivos e 

equipamentos de transmissão de rádio e microondas; 

aparelhos e instrumentos para comunicação de da-

dos, comunicações por satélite e telecomunicações; 

aparelhos e instrumentos de monitorização de redes 

de telecomunicações e redes de comunicação de da-

dos; equipamento de radar; equipamento de cifragem, 

equipamento de auxílio criptográfico; peças e acessó-

rios para todos os artigos atrás referidos; sistema de 

correio de voz; aparelho de discagem telefónica por 

sintetizador vocal; secretária electrónica; aparelhos 

de atendimento telefónico; aparelhos de atendimento 

automático para aparelhos de comunicações; software 

informático fornecido na Internet; publicações electró-

nicas em linha (descarregáveis da Internet ou de uma 

rede informática ou de uma base de dados informáti-

ca); telefones; celulares; smartphones; media players 

portáteis; computadores tablete; molduras digitais; ca-

maras fotográficas; camaras de filmar; sensores; dispo-

sitivos de captura de presença; dispositivos conectados 

vestíveis; dispositivos de computação vestíveis; dispo-

sitivos electrónicos portáteis vestíveis e transportáveis; 

smartwatches; óculos inteligentes; bandas inteligentes; 

vestuário, calçado e chapelaria conectados; baterias; 

carregadores; impressoras; capas para telefones e 

smartphones; hardware e software de telecomunica-

ções; telefax, telex, telefone, telegrama, modem, rede e 

hardware e software da Internet; hardware e software 

para reprodução, transmissão ou recepção de conteú-

dos sonoros, visuais e audiovisuais; aparelhos e instru-

mentos para recepção, processamento, transmissão, 

armazenamento, registo, recepção ou recuperação de 

dados, dados codificados, texto, áudio, imagens gráfi-

cas e/ou vídeo; dispositivos digitais e magnéticos ca-

pazes de armazenar e/ou processar informações; PDA 

(personal digital assistants); aparelhos e instrumentos 

de áudio, imagem, vídeo e rádio; caixas de som; fones 

de ouvido; tampões para os ouvidos; microfones; apa-

relhos de televisão e multimédia; monitores; kits de 

mãos livres para telefones; aparelhos, instrumentos e 

dispositivos electrónicos de navegação e posicionais, 

incluindo aparelhos de posicionamento global (GPS); 

aparelhos e instrumentos de satélite; instrumentos de 

navegação; aparelhos e software para navegação GPS 

e sistemas de mapeamento; chips; microprocessadores; 

semicondutores; dispositivos de rastreamento de loca-

lização; software para recuperação de dados; software 

para gestão de sistemas; software para gestão de bases 

de dados; software para envio de e-mail e mensagens 

instantâneas; software e comunicações digitais para 

comunicações, telecomunicações, detecção de vírus, 

filtragem de mensagens de spam; software para pro-

cessamento de texto; software para concepção assis-

tida por computador; software e hardware de compu-

tador que permitem pagamento e pagamento on-line 

à distância; plataforma de hardware e software para 

facilitar e administrar pagamentos, serviços bancários, 

cartões de crédito, cartões de débito, cartões de paga-

mento, caixas automáticas, cartões de valor armazena-

do, transferências electrónicas de fundos, pagamentos 

electrónicos, processamento electrónico e transmissão 

de dados de pagamento de contas, levantamentos de 

caixa, autenticação de transacções serviços de reenca-

minhamento, autorização de pagamentos, detecção e 

controle de fraudes, recuperação de dados e serviços 

de criptografia; terminais de transacção de pontos 

de venda e software informático para transmissão, 

visualização e armazenamento de informações de 

transacção, identificação e financeiras; aparelhos de 

verificação electrónica para verificar a autenticação 

de cartões de crédito, cartões bancários, cartões de 

crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; 

cartões de circuitos integrados e/ou chips de memória; 

cartões inteligentes, cartões telefónicos e cartões SIM; 

circuitos impressos; aparelhos de controlo remoto; 

arquivos de música e imagem para download; canetas 

electrónicas; chaves electrónicas; hardware informá-

tico e software de encriptação, chaves de encriptação, 

certificados digitais, assinaturas digitais, software 

para armazenamento seguro de dados e recuperação e 

transmissão de informações confidenciais de clientes; 

cartões codificados com recursos de segurança para 

fins de autenticação; cartões codificados com recursos 

de segurança para fins de identificação; cartões im-

pressos com hologramas; cartões de crédito, cartões 

de crédito, cartões de débito, cartões com chip, car-

tões de valor armazenado, cartões de suporte de da-

dos electrónicos, cartões de pagamento e cartões de 

pagamento codificados; interfaces de programação de 

aplicativos (APIs); ferramentas de desenvolvimento 

de software; software e hardware de computador que 

permitem ouvir música e ler arquivos de áudio/vídeo, 

enviar e ler mensagens electrónicas, tirar, editar, ler, 

exibir e compartilhar fotos e vídeos digitais, navegar 

na Internet, conversação e conexão às redes sociais; 

mapas digitais; aplicações de software para fornecer 

publicidade baseada na localização e contextualmente 

relevante; software de jogos de computador; equi-

pamento e dispositivos de comunicações máquina a 

máquina (M2M); conteúdo de média digital para do-
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wnload, incluindo vídeo, música e imagens; imagens e 

protectores de ecrãs descarregáveis para ecrãs de com-

putador ou ecrãs de telemóveis; imagens e protectores 

de ecrãs activos animados, para download, para ecrãs 

de computadores ou ecrãs de telemóveis; gravações de 

som musicais descarregáveis; alertas para download, 

tons de alerta, toques e imagens; DVDs e CD-ROM’s, 

DVD’s pré-gravados e CD-ROM’s; MP3’s; jogos elec-

trónicos; baterias, carregadores de bateria; peças e 

acessórios para os artigos atrás referidos componentes 

e acessórios de todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, verde, azul, roxo, 

magenta e laranja.

[210] 編號 N.º : N/160203

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : 吳文財

 地址 Endereço : 中國台灣台中市沙鹿區正義路28號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；市場行銷；行銷顧問；提供企業加

盟及連鎖經營管理之諮詢顧問；代理進出口服務；代理

國內外廠商各種產品之報價投標經銷；提供商品行情；

企業管理顧問；工商管理協助；拍賣；廣告空間租賃；為

工商企業籌備商展服務；網路購物；商店櫥窗裝飾；飲料

零售批發；食品零售批發；廚房用具及餐具及容器零售批

發；茶葉零售批發；農產品零售批發；咖啡零售批發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160204

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : 吳文財

 地址 Endereço : 中國台灣台中市沙鹿區正義路28號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料；咖啡店；冷熱飲料店；

飲食店；小吃店；冰果店；快餐車；速食店；泡沫紅茶店；

茶飲料店；流動咖啡餐車；餐廳；早餐店；提供餐飲服務；

會場出租；烹飪設備出租；廚房用品租賃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160226

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/09/30

[730] 申請人 Requerente : DOBBE

 地址 Endereço : 4 Route de Salignac Goux 17800 Pe-

rignac, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 蒸煮提取物（利口酒和烈酒）；葡萄酒；

利口酒；烈酒（飲料）；白蘭地；酒精飲料（啤酒除外）；含

水果酒精飲料；朗姆酒；伏特加酒；白酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160255

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : BIMEDA ANIMAL HEALTH 

LIMITED

 地址 Endereço : First Floor, The Herbert Building, 

The Park, Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4, Ire-

land.

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 抗真菌製藥及抗真菌獸醫用製劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160256

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : BIMEDA ANIMAL HEALTH 

LIMITED

 地址 Endereço : First Floor, The Herbert Building, 

The Park, Carrickmines, Dublin 18, D18K8Y4, Ire-

land.

 國籍 Nacionalidade : 愛爾蘭 Irlandesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5
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[511] 產品 Produtos : 獸醫用製藥製劑及製藥物質；動物用洗

淨劑（殺寄生蟲劑）；狗用洗淨劑（殺寄生蟲劑）；殺寄生

蟲劑；動物用殺寄生蟲之洗髮精；動物用驅蟲劑；寵物用

藥用洗髮精；跳蚤和壁蝨噴霧劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160257

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : 天上野有限公司

 TITAN LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍油塘高輝道17號油塘工業城13

字樓13-16室

 Flat/Rm 13-16, Blk A2, 13/F., Yau Tong Ind City, 17 

Ko Fai Rd, Yau Tong, Kl, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 家用過濾器；烹飪鍋；廚房用切菜板；鐵

鍋；晾衣架；清潔布；清潔抹布；清潔器具（手工操作）；

撐衣架；非貴重金屬廚房用具；盥洗室器具；梳；手動清

潔器具；茶具（餐具）；牙刷；化妝用具；廚房用具；日用

玻璃器皿（包括杯、盤、壺、缸）；瓷器裝飾品；日用瓷器

（包括盆、碗、盤、壺、餐具、缸、壇、罐）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160258

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : 天上野有限公司

 TITAN LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍油塘高輝道17號油塘工業城13

字樓13-16室

 Flat/Rm 13-16, Blk A2, 13/F., Yau Tong Ind City, 17 

Ko Fai Rd, Yau Tong, Kl, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；外購服務（商業輔助）；通過網站

提供商業資訊；替他人推銷；進出口代理；市場行銷；替

他人採購（替其他企業購買商品或服務）；為商品和服務

的買賣雙方提供線上市場；電腦網路上的線上廣告；尋

找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160260

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金

屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，首飾，寶石；鐘錶

和計時儀器；手錶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160261

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : KORLOFF S.A.

 地址 Endereço : 12 rue de la Paix, 75002 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 貴重金屬及其合金，不屬別類的貴重金

屬製品或鍍有貴重金屬的物品；珠寶，首飾，寶石；鐘錶

和計時儀器；手錶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160262

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；帽子；連

身衣；襯衫；女式襯衫；夾克（服裝）；游泳衣；褲子；服

裝帶（ 衣服）；短褲；熱身服；運動褲；長袖運動衫；牛仔

褲；套服；晚禮服；禮服；運動夾克；針織服裝；領帶；圍

巾；披肩；長襪；緊身衣褲；上衣；外套；背心；毛衣；連衣

裙；裙子；T恤衫；海濱浴場用衣；雨衣；斗篷；無袖背心；

女用背心；網球服；網球裙；網球鞋；高爾夫球帽；高爾夫

球褲；高爾夫球衫；高爾夫球鞋；騎自行車服裝；跑步服；

運動鞋；靴；拖鞋；短襪；手套（服裝）；內衣；睡衣褲；平

腳短褲；貼身內褲；浴衣；針織睡衣；女士連身內衣；女式

內褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160263

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P ro duto s : 牛奶替代品；人造奶油（乳製品替代

物）；燕麥漿；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆奶；米漿；杏

仁漿；花生漿；椰漿；以椰漿為主的飲料；以杏仁漿為主

的飲料；以花生漿為主的飲料；豆漿；可可牛奶（以奶為

主）；奶茶（以奶為主）；豆奶粉；豆漿精；無酒精蛋奶

酒；含水果的牛奶飲料；優酪乳；優酪乳飲料；奶酪代用

品；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；乳清；牛奶製品；

人造黃油；凝乳；煉乳；植物奶油；奶粉；糖煮水果；果

醬；醃製水果；冷凍水果；燉熟的水果；水果蜜餞；以水果

為主的零食小吃；水果片；烹飪用果汁；烹飪用蔬菜汁；

製湯劑；湯粉塊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160264

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 加工過的穀物；食用澱粉；穀類製品；泡

打粉；蘇打粉（烹飪用小蘇打）；酵母；穀粉；燕麥食品；

燕麥片；燕麥粥；粗燕麥粉；去殼燕麥；加工過的燕麥；

刀切燕麥粒；格蘭諾拉麥片（由熟燕麥，乾果和堅果製的

早餐食品）；木斯里麥片（由生燕麥，乾果和堅果製的早

餐食品）；穀物棒；以穀物為主的零食小吃；高蛋白穀物

條；薄片（穀類產品）；烤製的穀物粉；人食用的去殼穀

物；全麥麵包；全麥餅乾；麵包；餅乾；糕點；甜食；蛋糕

粉；咖啡；無咖啡因的咖啡；即溶咖啡；咖啡粉；人造咖

啡；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；薄烤餅；華夫餅乾；日式煎

菜餅（御好燒）用麵糊；玉米澱粉（食品用）；可可粉；可

可（烘過的，粉末狀的，顆粒狀的或飲料用的）；沙拉用

調味品；調味醬汁；蛋奶凍；霜淇淋；水果霜淇淋；牛奶冰

棒；大豆霜淇淋；凍優酪乳（冰凍甜點）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160265

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 製作飲料用配料；無酒精飲料；米製飲

料（非牛奶替代品）；植物飲料；豆類飲料；富含蛋白質

的運動飲料；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；能量飲

料；無酒精果汁飲料；果昔；蔓越莓汁；低熱量軟飲料；咖

啡味非酒精飲料；含電解質的運動飲料；運動飲料；製作

水果飲料用濃縮汁；製作加氣水用配料；起泡飲料用粉；

果子粉；啤酒；無酒精果汁；乳清飲料；果汁；礦泉水（飲

料）；蘇打水；果汁冰水（飲料）；加氣水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160266

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；流動飲食供應；餐館；

自助餐館；酒吧服務；果汁吧；外賣餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160267

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；帽子；連

身衣；襯衫；女式襯衫；夾克（服裝）；游泳衣；褲子；服

裝帶（ 衣服）；短褲；熱身服；運動褲；長袖運動衫；牛仔

褲；套服；晚禮服；禮服；運動夾克；針織服裝；領帶；圍

巾；披肩；長襪；緊身衣褲；上衣；外套；背心；毛衣；連衣

裙；裙子；T恤衫；海濱浴場用衣；雨衣；斗篷；無袖背心；

女用背心；網球服；網球裙；網球鞋；高爾夫球帽；高爾夫

球褲；高爾夫球衫；高爾夫球鞋；騎自行車服裝；跑步服；

運動鞋；靴；拖鞋；短襪；手套（服裝）；內衣；睡衣褲；平

腳短褲；貼身內褲；浴衣；針織睡衣；女士連身內衣；女式

內褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160268

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P ro duto s : 牛奶替代品；人造奶油（乳製品替代

物）；燕麥漿；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆奶；米漿；杏

仁漿；花生漿；椰漿；以椰漿為主的飲料；以杏仁漿為主

的飲料；以花生漿為主的飲料；豆漿；可可牛奶（以奶為

主）；奶茶（以奶為主）；豆奶粉；豆漿精；無酒精蛋奶

酒；含水果的牛奶飲料；優酪乳；優酪乳飲料；奶酪代用

品；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；乳清；牛奶製品；

人造黃油；凝乳；煉乳；植物奶油；奶粉；糖煮水果；果

醬；醃製水果；冷凍水果；燉熟的水果；水果蜜餞；以水果

為主的零食小吃；水果片；烹飪用果汁；烹飪用蔬菜汁；

製湯劑；湯粉塊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160269

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；無咖啡因的咖啡；即溶咖啡；粉末

狀烘焙咖啡；人造咖啡；咖啡飲料及飲品；以咖啡為主的

飲料及飲品；含牛奶替代品之以咖啡為主的飲料及飲品；

飲料製造用可可粉；粉末狀以燕麥為主的飲料，即以燕

麥為主的果汁及粉末狀果汁飲料、粉末狀以燕麥為主的

運動飲料及減肥飲料；食物醬汁調料；醬料；烹飪用調味

醬；醬汁調理食品原料；以燕麥為主的醬料；以燕麥為主

的卡仕達醬、以燕麥為主的香草卡仕達醬、以燕麥為主的

香草醬汁；冰淇淋替代品；冰淇淋；以牛奶替代品製成之

冰淇淋；非乳製品冰淇淋；以燕麥為主的冰淇淋；以燕麥

為主的風味冰淇淋；以燕麥為主的水果冰淇淋；風味冰

淇淋；水果冰淇淋；以大豆為主的冰淇淋；以牛奶替代品

製成之冷凍優酪；非乳製品優酪；燕麥發酵食品，即以燕

麥為主的醬油、以燕麥為主的牛奶替代品、以燕麥為主的

酪乳、以燕麥為主的酸奶、以燕麥為主的克菲爾；以燕麥

為主的塗抹醬。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160270

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Malmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 製作飲料用配料；無酒精飲料；米製飲

料（非牛奶替代品）；植物飲料；豆類飲料；富含蛋白質

的運動飲料；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；能量飲

料；無酒精果汁飲料；果昔；蔓越莓汁；低熱量軟飲料；咖

啡味非酒精飲料；含電解質的運動飲料；運動飲料；製作

水果飲料用濃縮汁；製作加氣水用配料；起泡飲料用粉；

果子粉；啤酒；無酒精果汁；乳清飲料；果汁；礦泉水（飲

料）；蘇打水；果汁冰水（飲料）；加氣水。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160271

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；流動飲食供應；餐館；

自助餐館；酒吧服務；果汁吧；外賣餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160272

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；帽子；連

身衣；襯衫；女式襯衫；夾克（服裝）；游泳衣；褲子；服

裝帶（衣服）；短褲；熱身服；運動褲；長袖運動衫；牛仔

褲；套服；晚禮服；禮服；運動夾克；針織服裝；領帶；圍

巾；披肩；長襪；緊身衣褲；上衣；外套；背心；毛衣；連衣

裙；裙子；T恤衫；海濱浴場用衣；雨衣；斗篷；無袖背心；

女用背心；網球服；網球裙；網球鞋；高爾夫球帽；高爾夫

球褲；高爾夫球衫；高爾夫球鞋；騎自行車服裝；跑步服；

運動鞋；靴；拖鞋；短襪；手套（服裝）；內衣；睡衣褲；平

腳短褲；貼身內褲；浴衣；針織睡衣；女士連身內衣；女式

內褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160273

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P ro duto s : 牛奶替代品；人造奶油（乳製品替代

物）；燕麥漿；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆奶；米漿；杏

仁漿；花生漿；椰漿；以椰漿為主的飲料；以杏仁漿為主

的飲料；以花生漿為主的飲料；豆漿；可可牛奶（以奶為

主）；奶茶（以奶為主）；豆奶粉；豆漿精；無酒精蛋奶

酒；含水果的牛奶飲料；優酪乳；優酪乳飲料；奶酪代用

品；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；乳清；牛奶製品；

人造黃油；凝乳；煉乳；植物奶油；奶粉；糖煮水果；果

醬；醃製水果；冷凍水果；燉熟的水果；水果蜜餞；以水果

為主的零食小吃；水果片；烹飪用果汁；烹飪用蔬菜汁；

製湯劑；湯粉塊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160274

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 加工過的穀物；食用澱粉；穀類製品；泡

打粉；蘇打粉（烹飪用小蘇打）；酵母；穀粉；燕麥食品；

燕麥片；燕麥粥；粗燕麥粉；去殼燕麥；加工過的燕麥；

刀切燕麥粒；格蘭諾拉麥片（由熟燕麥，乾果和堅果製的

早餐食品）；木斯里麥片（由生燕麥，乾果和堅果製的早

餐食品）；穀物棒；以穀物為主的零食小吃；高蛋白穀物

條；薄片（穀類產品）；烤製的穀物粉；人食用的去殼穀

物；全麥麵包；全麥餅乾；麵包；餅乾；糕點；甜食；蛋糕

粉；咖啡；無咖啡因的咖啡；即溶咖啡；咖啡粉；人造咖

啡；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；薄烤餅；華夫餅乾；日式煎

菜餅（御好燒）用麵糊；玉米澱粉（食品用）；可可粉；可

可（烘過的，粉末狀的，顆粒狀的或飲料用的）；沙拉用

調味品；調味醬汁；蛋奶凍；霜淇淋；水果霜淇淋；牛奶冰

棒；大豆霜淇淋；凍優酪乳（冰凍甜點）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160275

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 製作飲料用配料；無酒精飲料；米製飲

料（非牛奶替代品）；植物飲料；豆類飲料；富含蛋白質

的運動飲料；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；能量飲

料；無酒精果汁飲料；果昔；蔓越莓汁；低熱量軟飲料；咖
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啡味非酒精飲料；含電解質的運動飲料；運動飲料；製作

水果飲料用濃縮汁；製作加氣水用配料；起泡飲料用粉；

果子粉；啤酒；無酒精果汁；乳清飲料；果汁；礦泉水（飲

料）；蘇打水；果汁冰水（飲料）；加氣水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160276

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；流動飲食供應；餐館；

自助餐館；酒吧服務；果汁吧；外賣餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160277

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；帽子；連

身衣；襯衫；女式襯衫；夾克（服裝）；游泳衣；褲子；服

裝帶（衣服）；短褲；熱身服；運動褲；長袖運動衫；牛仔

褲；套服；晚禮服；禮服；運動夾克；針織服裝；領帶；圍

巾；披肩；長襪；緊身衣褲；上衣；外套；背心；毛衣；連衣

裙；裙子；T恤衫；海濱浴場用衣；雨衣；斗篷；無袖背心；

女用背心；網球服；網球裙；網球鞋；高爾夫球帽；高爾夫

球褲；高爾夫球衫；高爾夫球鞋；騎自行車服裝；跑步服；

運動鞋；靴；拖鞋；短襪；手套（服裝）；內衣；睡衣褲；平

腳短褲；貼身內褲；浴衣；針織睡衣；女士連身內衣；女式

內褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160278

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 P ro duto s : 牛奶替代品；人造奶油（乳製品替代

物）；燕麥漿；牛奶飲料（以牛奶為主）；豆奶；米漿；杏

仁漿；花生漿；椰漿；以椰漿為主的飲料；以杏仁漿為主

的飲料；以花生漿為主的飲料；豆漿；可可牛奶（以奶為

主）；奶茶（以奶為主）；豆奶粉；豆漿精；無酒精蛋奶

酒；含水果的牛奶飲料；優酪乳；優酪乳飲料；奶酪代用

品；黃油；奶油（奶製品）；奶酪；牛奶；乳清；牛奶製品；

人造黃油；凝乳；煉乳；植物奶油；奶粉；糖煮水果；果

醬；醃製水果；冷凍水果；燉熟的水果；水果蜜餞；以水果

為主的零食小吃；水果片；烹飪用果汁；烹飪用蔬菜汁；

製湯劑；湯粉塊。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160279

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 加工過的穀物；食用澱粉；穀類製品；泡

打粉；蘇打粉（烹飪用小蘇打）；酵母；穀粉；燕麥食品；

燕麥片；燕麥粥；粗燕麥粉；去殼燕麥；加工過的燕麥；

刀切燕麥粒；格蘭諾拉麥片（由熟燕麥，乾果和堅果製的

早餐食品）；木斯里麥片（由生燕麥，乾果和堅果製的早

餐食品）；穀物棒；以穀物為主的零食小吃；高蛋白穀物

條；薄片（穀類產品）；烤製的穀物粉；人食用的去殼穀

物；全麥麵包；全麥餅乾；麵包；餅乾；糕點；甜食；蛋糕

粉；咖啡；無咖啡因的咖啡；即溶咖啡；咖啡粉；人造咖

啡；咖啡飲料；加奶咖啡飲料；薄烤餅；華夫餅乾；日式煎

菜餅（御好燒）用麵糊；玉米澱粉（食品用）；可可粉；可

可（烘過的，粉末狀的，顆粒狀的或飲料用的）；沙拉用

調味品；調味醬汁；蛋奶凍；霜淇淋；水果霜淇淋；牛奶冰

棒；大豆霜淇淋；凍優酪乳（冰凍甜點）。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160280

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 製作飲料用配料；無酒精飲料；米製飲

料（非牛奶替代品）；植物飲料；豆類飲料；富含蛋白質

的運動飲料；大豆為主的飲料（非牛奶替代品）；能量飲

料；無酒精果汁飲料；果昔；蔓越莓汁；低熱量軟飲料；咖

啡味非酒精飲料；含電解質的運動飲料；運動飲料；製作

水果飲料用濃縮汁；製作加氣水用配料；起泡飲料用粉；

果子粉；啤酒；無酒精果汁；乳清飲料；果汁；礦泉水（飲

料）；蘇打水；果汁冰水（飲料）；加氣水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160281

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；流動飲食供應；餐館；

自助餐館；酒吧服務；果汁吧；外賣餐館。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160282

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋（腳上的穿著物）；帽；帽子；連

身衣；襯衫；女式襯衫；夾克（服裝）；游泳衣；褲子；服

裝帶（衣服）；短褲；熱身服；運動褲；長袖運動衫；牛仔

褲；套服；晚禮服；禮服；運動夾克；針織服裝；領帶；圍

巾；披肩；長襪；緊身衣褲；上衣；外套；背心；毛衣；連衣

裙；裙子；T恤衫；海濱浴場用衣；雨衣；斗篷；無袖背心；

女用背心；網球服；網球裙；網球鞋；高爾夫球帽；高爾夫

球褲；高爾夫球衫；高爾夫球鞋；騎自行車服裝；跑步服；

運動鞋；靴；拖鞋；短襪；手套（服裝）；內衣；睡衣褲；平

腳短褲；貼身內褲；浴衣；針織睡衣；女士連身內衣；女式

內褲。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160283

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲器具；視頻遊戲機；娛樂場用視頻

遊戲機；遊樂場騎乘玩具；玩具；智慧玩具；棋盤遊戲器

具；體育活動用球；運動用球；鍛煉身體器械；射箭用器

具；體育活動器械；狩獵用哨子；游泳池（娛樂用品）；塑

膠跑道；護肘（體育用品）；游泳腳蹼；輪滑鞋；（冰刀）

冰鞋；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）；釣魚

用具；啦啦隊用指揮棒；偽裝掩蔽物（體育用品）；抽獎用

刮刮卡；球拍用吸汗帶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160284

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Oatly AB

 地址 Endereço : Stora Varvsgatan 6 A, 211 19 Ｍalmö, 

Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；為零售目的在通信媒體上展示商

品；通過郵購定單進行的廣告宣傳；電腦網路上的線上

廣告；貨物展出；商業管理輔助；特許經營的商業管理；

為消費者提供商品和服務選擇方面的商業資訊和建議；
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通過網站提供商業資訊；替他人推銷；替他人採購（替其

他企業購買商品或服務）；市場行銷；為商品和服務的買

賣雙方提供線上市場；進出口代理；消費者忠誠度計劃管

理；對購買定單進行行政處理；藥用、獸醫用、衛生用製

劑和醫療用品的零售服務；藥用、獸醫用、衛生用製劑和

醫療用品的批發服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160285

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : F. Hoffmann-La Roche AG

 地址 Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Suíça

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160317

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Gertrud AG

 地址 Endereço : Baarerstrasse 80, 6300 Zug, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; lentes e arma-

ções de óculos, lentes de contacto, estojos para óculos, 

correntes e cordões para óculos, peças e acessórios 

para todos os artigos acima referidos; estojos para 

leitores multimédia portáteis; estojos para telemóveis; 

estojos para dvds; estojos para cds; estojos para cabos 

de computador; estojos para aparelhos para a repro-

dução de som; estojos para pdas; estojos para agendas 

electrónicas; estojos para câmaras cinematográficas 

e estojos para câmaras; telemóveis; relógios inteli-

gentes; dispositivos de comunicação sem fios para a 

transmissão de texto, dados, imagens, ficheiros áudio 

e ficheiro vídeo; dispositivos de controlo electróni-

cos que incluem microprocessadores e acelerómetros 

para a identificação, armazenamento, comunicação, 

vigilância, carregamento e descarregamento de dados 

e informações relacionadas com o exercício físico e 

fitness; aplicações e software descarregáveis para re-

lógios inteligentes e dispositivos móveis que permitem 

aos utilizadores controlar a apresentação e a infor-

mação nesses dispositivos; sensores de usar no corpo 

[wearable sensors] para o controlo do exercício físico e 

fitness que permitem a recolha de dados biométricos e 

que incluem monitores e ecrãs, vendidos como uma só 

unidade; relógios inteligentes; dispositivos de uso cor-

poral para registo de actividade física; podómetros.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/08/02，瑞士 Su íç a，編號

N.º 10284/2019

[210] 編號 N.º : N/160318

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Gertrud AG

 地址 Endereço : Baarerstrasse 80, 6300 Zug, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos; bolsas de mão; porta-moedas; 

carteiras de mão; bolsas; sacos de viagem; malas de 

viagem; carteiras; bolsas em couro; guarda-chuvas; sa-

cos de compras; sacos para produtos de toilette desig-

nados estojos para artigos de toilette, vendidos vazios; 

sacos de viagem; mochilas (bornais); maletas para 

documentos; carteiras para cartões de crédito; porta-

-cartões de visita; mochilas escolares; mochilas com 

duas alças; bolsas de homem; malas de viagem; estojos 

para chaves [marroquinaria]; guarda-chuvas; bengalas; 

trelas em pele [couro]; artigos de selaria, chicotes e 

vestuário para animais.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/08/02，瑞士 Su íç a，編號

N.º 10284/2019

[210] 編號 N.º : N/160319

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Gertrud AG

 地址 Endereço : Baarerstrasse 80, 6300 Zug, Switzer-

land

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/08/02，瑞士 Su íç a，編號

N.º 10284/2019

[210] 編號 N.º : N/160331

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : The Procter & Gamble Company

 地址 Endereço : One Procter & Gamble Plaza, Cincin-

nati Ohio 45202, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos e preparados para cuidados 

de beleza; preparados e produtos para cuidados da 

pele (cosméticos e não-medicinais); produtos para 

cuidados da face (cosméticos); preparados e produtos 

para cuidados do corpo (não-medicinais); produtos na-

turais para cuidados do corpo (não-medicinais) para o 

rosto e para pele; cosméticos; preparados cosméticos; 

esfoliantes para cuidados e limpeza da pele; prepara-

dos não-medicinais para hidratação, nutrição, tonifi-

cação e cuidados da pele; preparados sob a forma de 

emulsões para cuidados da pele (não-medicinais); pre-

parados para maquilhagem; embalagens com produtos 

faciais (cosméticos); máscaras de beleza; toalhetes 

faciais impregnados com cosméticos; máscaras para o 

rosto (cosméticos); máscaras de limpeza; cremes para 

rugas; cremes para a refirmação da pele; batons; hidra-

tantes e condicionadores para lábios não-medicinais; 

cremes de base líquidos e em pós; bases de maquilha-

gem; cremes, loções e géis hidratantes para pele não-

-medicinais; preparados para branqueamento da pele; 

tónicos para pele; produtos de limpeza e adstringentes 

para pele não-medicinais; máscaras para olhos (cosmé-

ticos); cremes, loções e géis para olhos não-medicinais; 

cremes de massagem para a pele e para o corpo não-

-medicinais; sabonetes; perfumes; óleos essenciais; 

dentífricos; sabão líquido para o corpo, champôs; 

champôs secos; sprays para cabelo; gél para cabelo; 

condicionadores sob a forma de sprays para o couro 

cabeludo; condicionador para cabelo; condicionadores 

para pele; bálsamo condicionador; cremes condiciona-

dores; loções para cabelo; preparados para penteados; 

preparados para cuidados de cabelo; preparados para 

coloração de cabelo; anti-transpirantes; desodorizan-

tes para uso pessoal; tudo incluído na classe 3.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160332

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca Pharmaceuticals LP

 地址 Endereço : 1800 Concord Pike, Wilmington, De 

19803, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuti-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160333

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/03

[730] 申請人 Requerente : Montres Tudor S.A.

 地址 Endereço : Rue François-Dussaud 3, Geneva, 

Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios de parede e mesa e relojoa-

ria, nomeadamente relógios, relógios de pulso, compo-

nentes para artigos de relógios de parede e mesa e re-

lojoaria e acessórios para artigos de relógios de parede 

e mesa e relojoaria não incluídos noutras classes, reló-

gios de parede e mesa e outros instrumentos cronomé-

tricos, cronómetros, cronógrafos (relógios de parede 

e mesa e relojoaria); pulseiras para relógios, ponteiros 

de relógios (relógios de parede e mesa e relojoaria), 

caixas e estojos para apresentação de relógios de pa-

rede e mesa e relojoaria e artigos de joalharia, meca-

nismos e peças para relógios para os mesmos; artigos 

de joalharia; pedras preciosas e pedras semi-preciosas; 

metais preciosos e suas ligas; alfinetes (joalharia).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160342

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : 余偉生

 U Wai Sang

 地址 Endereço : 澳門安仿西街82B利豐大廈

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑，中

成藥，西藥，醫用保健品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 深藍色，黑色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160343

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : 達特聖克國際股份有限公司

 DR. CINK International Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鼓山區中華一路225號

11樓

 11F., No. 225, Zhonghua 1st Rd., Gushan Dist., Kaoh-

siung City 804, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品、面霜、護膚品、潤膚液、乳液、皮

膚美白霜、面膜、洗面乳、洗髮精、染髮劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160345

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : 達特聖克國際股份有限公司

 DR. CINK International Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鼓山區中華一路225號

11樓

 11F., No. 225, Zhonghua 1st Rd., Gushan Dist., Kaoh-

siung City 804, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 代理進出口服務；為他人促銷產品服務；

代理國內外各種產品之經銷服務；網路購物；化妝品、

美容用品、食品、嬰兒用品之零售批發；藥品零售批發服

務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160346

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : 達特聖克國際股份有限公司

 DR. CINK International Co., Ltd.

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鼓山區中華一路225號

11樓

 11F., No. 225, Zhonghua 1st Rd., Gushan Dist., Kaoh-

siung City 804, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫學美容、醫美服務、醫療諮詢、醫藥諮

詢、健康照護、美容、化妝、皮膚保養、減肥塑身、美容諮

詢顧問、按摩、芳香療法服務、上蠟脫毛、美甲服務、接睫

毛、植睫毛、燙睫毛、髮型設計、紋眉。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160347

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : 查理斯通咖啡有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路45號保利達工業

大廈3樓G座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；咖啡飲料；咖啡精；咖啡粉；咖啡

豆；咖啡包；未烘過的咖啡。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160348

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : 查理斯通咖啡有限公司

 地址 Endereço : 澳門黑沙環海邊馬路45號保利達工業

大廈3樓G座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : 咖啡；咖啡飲料；咖啡精；咖啡粉；咖啡

豆；咖啡包；未烘過的咖啡的進出口、批發和零售。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160352

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; hardware de computa-

dores; hardware de computador utilizável; computado-

res portáteis; computadores de tablete; aparelhos e ins-

trumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; 

telefones inteligentes; dispositivos de comunicação 

sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áu-

dio, vídeo, e conteúdo multimédia; aparelhos de comu-

nicação para redes; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis capazes de proporcionar acesso à Internet e 

para o envio, recepção e armazenamento de chamadas 

telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais; 

dispositivos electrónicos digitais utilizáveis capazes de 

proporcionar acesso à internet para enviar, receber e 

armazenar chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais; relógios inteligentes; rastreado-

res utilizáveis para actividades físicas; pulseiras (ins-

trumentos de medição); leitores de livros electrónicos; 

software de computador; software informático para 

instalação, configuração, operação ou controle de dis-

positivos móveis, telefones móveis, dispositivos portá-

teis, computadores, periféricos para computador, codi-

ficadores / descodificadores (set-top boxes), televisões, 

e leitores de áudio e vídeo; software para o desenvol-

vimento de programas informáticos; software de jogos 

de computador; áudio, vídeo e conteúdo multimédia 

pré-gravado descarregável; dispositivos periféricos de 

computador; dispositivos periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos móveis, dispo-

sitivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; periféricos de computa-

dor utilizáveis; periféricos de computador utilizáveis 

para uso com computadores, telemóveis; dispositivos 

electrónicos móveis, relógios inteligentes, óculos in-

teligentes, televisões, codificadores / descodificadores 

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

acelerómetros; altímetros; aparelhos para medição 

de distâncias; aparelhos para gravação de distâncias; 

pedómetros; aparelhos para medição da pressão; indi-

cadores de pressão; monitores, ecrãs de exibição, ecrãs 

de exibição montados e fones de ouvido para uso com 

computadores, telefones inteligentes, dispositivos elec-

trónicos móveis, dispositivos electrónicos utilizáveis, 

relógios inteligentes, óculos inteligentes, televisões, e  

codificadores / descodificadores (set-top boxes), e leito-

res e gravadores de áudio e vídeo; óculos inteligentes; 

óculos 3D; óculos; óculos de sol; lentes para óculos; 

vidro óptico; artigos ópticos; aparelhos e instrumentos 

ópticos; câmaras; flashes para máquinas fotográficas; 

ecrãs para computadores, telefones móveis, disposi-

tivos electrónicos móveis, dispositivos electrónicos 

utilizáveis, relógios inteligentes, óculos inteligentes, e 

leitores e gravadores de áudio e vídeo; teclados, ratos, 

almofadas para rato, impressoras, unidades de disco, 

e discos rígidos; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores e gravadores digitais de áudio e vídeo; 

altifalantes; amplificadores e receptores de áudio; apa-

relhos de áudio para veículos motorizados; aparelhos 

de gravação de voz e reconhecimento de voz; auricula-

res, auscultadores; microfones; televisões; televisores 

e ecrãs de televisão; codificadores / descodificadores 

(set-top boxes); rádios; transmissores e receptores de 

rádio; aparelhos de sistemas de posicionamento glo-

bal (GPS); instrumentos de navegação; aparelhos de 

controlo remoto para controlar computadores, tele-

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; dispositivos 

utilizáveis para controlar computadores, telefones 

móveis, dispositivos electrónicos móveis, dispositivos 

electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, óculos 

inteligentes, leitores e gravadores de áudio e vídeo, te-

levisões, altifalantes, amplificadores, sistemas teatrais 

domésticos, e sistemas de entretenimento; aparelhos 

para armazenamento de dados; chips de computador; 

cartões de crédito codificados e equipamento para lei-

tura de cartões; terminais de pagamento eletrónico e 

terminais de transações em pontos de venda; baterias; 

carregadores de bateria; conectores, acopladores, fios, 

cabos, carregadores, acopladores, estações de acopla-
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mento e adaptadores eléctricos e electrónicos para uti-

lização com todos os produtos atrás referidos; interfa-

ces para computadores, periféricos para computador, 

telemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, 

dispositivos electrónicos utilizáveis, relógios inteli-

gentes, óculos inteligentes, televisões, codificadores 

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

dores de áudio e vídeo; protector de ecrã adaptados a 

monitores de computador; capas, sacos, estojos, capas 

protectoras, correias e  cordões para computadores, te-

lemóveis, dispositivos electrónicos digitais móveis, dis-

positivos electrónicos utilizáveis, relógios inteligentes, 

óculos inteligentes, auriculares, auscultadores, codifi-

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

gravadores de áudio e vídeo; varas para selfies (mono-

pods manuais); carregadores de bateria para cigarros 

electrónicos; colares electrónicos para treinar animais; 

agendas electrónicas; aparelhos para verificar a sela-

gem de correio; caixas registadoras; mecanismos para 

aparelhos operados com moedas; máquinas para ditar; 

marcadores de bainhas para a costura; máquinas de 

votar; etiquetas electrónicas para bens; máquinas de 

escolha de prémios; máquinas de telefax; aparelhos e 

instrumentos de pesagem; medições; quadros de avisos 

electrónicos; aparelhos de medir; pastilhas de silício 

[para circuitos integrados]; circuitos integrados; am-

plificadores; ecrãs fluorescentes; controlo remoto; fios 

condutores de raios luminosos [fibras ópticas]; insta-

lações eléctricas para o controlo remoto de operações 

industriais; para-raios; electrolisadores; extintores de 

incêndio; aparelhos radiológicos para fins industriais; 

aparelhos e equipamentos salva-vidas; avisadores de 

apito de alarme; desenhos animados; ensaiadores [apa-

relhos para o controlo] de ovos; apitos para chamar 

os cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; 

retardadores de carro com controlo remoto portáteis; 

peúgas aquecidas electricamente; aparelhos electróni-

cos de comando e reconhecimento de voz para contro-

le de operações dispositivos electrónicos de consumo 

e sistemas residenciais; assistentes digitais pessoais; 

aparelhos para regular o calor; termóstatos; monitores, 

sensores, e controles para dispositivos e sistemas de 

ares condicionados, aquecimento, e ventilação; apare-

lhos eléctricos para regularização; reguladores de luz 

eléctrica (reguladores de intensidade da luz eléctrica); 

aparelhos de controle da electricidade; tomadas elétri-

cas; interruptores eléctricos e electrónicos; alarmes, 

sensores de alarme e sistemas de monitorização de 

alarmes; detectores de fumo e monóxido de carbono; 

fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para por-

tas e janelas; controles eléctricos e electrónicos para 

portas de garagem; sistemas de segurança e de vigilân-

cia residencial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160353

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; difusão, trans-

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

multimédia, e conteúdo televisivo, e rádio através de 

redes de telecomunicação, redes informáticas, a inter-

net, satélite, redes de comunicação sem fios, televisão 

e cabo; subscrição a transmissão de televisão pagar-

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

redes de telecomunicação, redes informáticas, a inter-

net, satélite, redes de comunicação sem fios, televisão 

e cabo; serviços de transmissão de vídeos a pedido; 

combinação de utilizadores para a transferência de 

música, áudio, vídeo e multimédia através de redes de 

telecomunicações, redes de computador, Internet, sa-

télite, rádio, redes de comunicações wireless, televisão 

e cabo; telefone, correio electrónico, mensagens elec-

trónicas, transmissão electrónica de dados, serviços 

de audioconferência e videoconferência; fornecimento 

de acesso a redes de telecomunicações, redes de com-

putador, Internet, comunicações via satélite, redes de 

comunicações wireless e cabo; fornecimento de acesso 

a sites, bases de dados, quadros informativos electró-

nicos, fóruns on-line, directórios, música e programas 

de vídeo e áudio; comunicação por computador; servi-

ços de informação, assessoria e consultoria relativos a 

tudo o que antecede.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160354

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.
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 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos; provisão de for-

mação, orientação, treino, estágios, aprendizagem, 

e programas de aconselhamento sobre orientação 

profissional em áreas de publicidade, marketing, co-

municação e design; preparação, organização, condu-

ção e apresentação de seminários, workshops, aulas, 

webinars, conferências, formação online programas 

de ensino à distância; preparação, organização, con-

dução e apresentação de concertos, actuações ao vivo, 

eventos especiais de entretenimento, eventos artísticos 

e culturas, entretenimento teatral, competições, con-

cursos, feiras, festivais, exposições, mostras e eventos 

desportivos; desenvolvimento, producção, distribuição, 

aluguer, e apresentação de programas de programas 

radiofónicos, televisão, filmes, e conteúdos multimé-

dia de entretenimento, podcasts, e gravações sonoras; 

fornecimento de programa de televisão, rádio, áudio, 

vídeo, podcast e webcast a decorrer; fornecimento de 

programação de entretenimento, desporto, animação, 

música, informação, notícias, realidades correntes, 

documentários, eventos da actualidade, e artística e 

cultural através de redes de telecomunicações, redes 

de computador, Internet, satélite, rádio, redes de co-

municações wireless, televisão e televisão por cabo; 

fornecimento de programação de entretenimento, des-

porto, animação, música, informação, notícias, realida-

des correntes, documentários, eventos da actualidade, 

e artística e cultural não transferíveis por download; 

provisão de guias interactivos para pesquisa, escolha, 

gravação, e arquivamento de programas de televisão, 

filmes, e conteúdos multimédia de entretenimento, 

podcasts, e gravações sonoras; fornecimento de um 

site para o carregamento, armazenamento, partilha, 

visualização e publicação de imagens, áudio, vídeos, 

boletins informativos online, blogs, podcasts e conte-

údos multimédia; fornecimento de sites e aplicações 

de computador com apresentação de programação de 

entretenimento, desporto, animação, música, infor-

mação, notícias, realidades correntes, documentários, 

eventos da actualidade, e artística e cultural; forneci-

mento de sites e aplicações de computador com apre-

sentação de informação no campo do entretenimento, 

desporto, música, notícias, documentários, eventos da 

actualidade, e arte e cultura; informação sobre entre-

tenimento; informação sobre entretenimento; forne-

cimento de jogos de computador, jogos electrónicos, 

jogos interactivos, e videojogos não transferíveis por 

download; fornecimento de informações, horários, re-

visões e recomendações personalizadas de programas 

educativos, entretenimento, imagens em movimento, 

teatro, eventos artísticos e culturais, concertos, actua-

ções ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições, 

mostras e eventos desportivos; serviços de reserva de 

bilhetes e de inscrições para programas educativos, 

entretenimento, imagens em movimento, teatro e 

eventos artísticos e culturais, concertos, actuações ao 

vivo, competições, feiras, festivais, exposições, mos-

tras e eventos desportivos; publicação e apresentação 

de análises, inquéritos e classificações e fornecimen-

to de sites interactivos e aplicações de computador 

para a publicação e partilha de análises, inquéritos e 

classificações relativas a programas educativos, entre-

tenimento, imagens em movimento, teatro, eventos 

artísticos e culturais, concertos, actuações ao vivo, 

competições, feiras, festivais, exposições, mostras e 

eventos desportivos; fornecimento de toques, música 

pré-gravada, vídeos e grafismos não transferíveis por 

download para utilizar em dispositivos de comunica-

ções móveis; publicação de livros, periódicos, jornais, 

newsletters, manuais, blogs, boletins informativos e 

outras publicações; fornecimento de sites e aplicações 

de computador que apresentam livros, periódicos, jor-

nais, newsletters, manuais, blogs, boletins informativos 

e outras publicações; reportagens noticiosas; serviços 

de biblioteca electrónicos e online; fornecimento de 

software de computador não transferível por download 

para utilizar em articulação com fitness e exercício fí-

sico; fornecimento de sites e aplicações de computador 

que apresentam informações no campo do fitness e do 

exercício físico; serviços de imagens digitais; criação 

de efeitos visuais e grafismos para terceiros; serviços 

de biblioteca de empréstimos; serviços de biblioteca 

online; distribuição de cassetes de vídeo; exploração 

de instalações recreativas; informação sobre activi-

dades recreativas; serviços de health club; aluguer de 

brinquedos; aluguer de equipamentos de jogos; orien-

tação de visitas guiadas; treinamento de animais; mo-

delagem para artistas; operação de lotarias; aluguer de 

aquários interiores.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160355

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção e desenvolvimento de har-

dware de computador, software informático, perifé-

ricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 

descarregável on-line; serviços de consultadoria para 

desenvolvimento de sistemas de computadores, base 

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados 

e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware 

ou software de computador on-line; manutenção, re-

paração e actualização de hardware de computador, 

software informático, periféricos e aplicações; serviços 

de suporte técnico, diagnóstico e resolução de proble-

mas de hardware e software de computador, e serviços 

de apoio informático ao cliente; serviços de criação, 

concepção e manutenção de sítios web; serviços de 

alojamento de sítios web; fornecimento de motores de 

busca para obtenção de dados através de internet e 

outras redes de comunicações electrónicas; criação de 

índices de informação online, sítios e outros recursos 

disponíveis na Internet e outras redes electrónicas de 

comunicação; serviços de cartografia e mapas; forne-

cimentos de um website apresentando tecnologia que 

permita o usuário prever, visualizar, carregar, descar-

regar, postar, editar, armazenar, partilhar, comprar e 

rever ficheiros de imagens, áudio, vídeos, publicações, 

podcasts e conteúdo multimédia; serviços científicos e 

tecnológicos; serviços de concepção / projectos de de-

senhos industriais; serviços de análises e de pesquisas 

industriais; investigação médica; serviços de labora-

tórios médicos; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com os serviços atrás refe-

ridos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160356

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Agendas electrónicas; magnetos deco-

rativos; aparelhos de processamento de dados; máqui-

nas fotográficas; leitores de media portáteis; molduras 

fotográficas digitais; auriculares; unidades de disco 

amovível (USB); ecrãs de vídeo; sinais, luminosos; 

etiquetas eletrónicas para produtos; estojos para ócu-

los; hologramas; bolsas para computadores portáteis; 

software informático; software informático para tele-

móveis; software informático em forma de aplicações 

para telemóveis para a visualização e partilha de da-

dos; óculos; óculos desportivos; óculos inteligentes; 

óculos 3D; conjuntos de mãos livres para telefones; 

telefones celulares.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/11，法國 França，編號

N.º 4542572

[210] 編號 N.º : N/160357

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; 

bonés.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/11，法國 França，編號

N.º 4542572

[210] 編號 N.º : N/160358

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.
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 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de 

cervejas); extractos alcoólicos; essências alcoólicas; 

extractos de fruta com álcool.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/11，法國 França，編號

N.º 4542572

[210] 編號 N.º : N/160360

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Agendas electrónicas; magnetos deco-

rativos; aparelhos de processamento de dados; máqui-

nas fotográficas; leitores de media portáteis; molduras 

fotográficas digitais; auriculares; unidades de disco 

amovível (USB); ecrãs de vídeo; sinais, luminosos; 

etiquetas eletrónicas para produtos; estojos para ócu-

los; hologramas; bolsas para computadores portáteis; 

software informático; software informático para tele-

móveis; software informático em forma de aplicações 

para telemóveis para a visualização e partilha de da-

dos; óculos; óculos desportivos; óculos inteligentes; 

óculos 3D; conjuntos de mãos livres para telefones; 

telefones celulares.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/11，法國 França，編號

N.º 4542576

[210] 編號 N.º : N/160361

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; t-shirts; 

bonés.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/11，法國 França，編號

N.º 4542576

[210] 編號 N.º : N/160362

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

 地址 Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de 

cervejas); extractos alcoólicos; essências alcoólicas; 

extractos de fruta com álcool.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/04/11，法國 França，編號

N.º 4542576

[210] 編號 N.º : N/160364

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, 

S.A.

 地址 Endereço : 11A, Avenue de la Porte-Neuve, 2227 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos e produtos de higiene pes-

soal não medicinais; dentífricos não medicinais; per-

fumaria; óleos essenciais; preparações para branquear 

e outras substâncias para uso em lavandaria; prepara-

ções para limpar, polir, desengordurar e raspar; per-

fumes; fragrâncias; água-de-colónia; cosméticos para 

os cuidados da pele; preparações para maquilhagem; 

cosméticos para unhas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160365

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, 

S.A.

 地址 Endereço : 11A, Avenue de la Porte-Neuve, 2227 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos [óptica]; óculos de sol; cordões 

para óculos; correntes para pince-nez; estojos para 

óculos; capas para óculos; recipientes para lentes de 

contacto; armações para óculos e óculos de sol; capas 

para telemóveis; capas para tablets electrónicos; capas 

(ajustadas) para computadores; capas para computado-

res portáteis; publicações electrónicas, descarregáveis; 

aplicações de software para computadores, descarre-

gáveis; software e aplicações para dispositivos móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160366

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, 

S.A.

 地址 Endereço : 11A, Avenue de la Porte-Neuve, 2227 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 14

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

ria; pedras semipreciosas e preciosas; relojoaria e ins-

trumentos cronométricos; strass [bijuteria]; relógios; 

relógios de pulso; estojos para relógios [apresentação]; 

correias e braceletes para relógios de pulso; estojos 

para jóias [cofres ou caixas]; diademas; broches [joa-

lharia]; alfinetes como jóias; argolas para chaves [argo-

las abertas com berloques ou pequenas bolsas decora-

tivas]; porta-chaves em couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160367

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, 

S.A.

 地址 Endereço : 11A, Avenue de la Porte-Neuve, 2227 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

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

material para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria e escritório (excepto móveis); adesivos para 

papelaria ou para uso doméstico; materiais de artistas 

e materiais de desenho; pincéis de pintura; material de 

instrução e ensino; folhas, películas e sacos de plástico 

para embrulho e embalagem; caracteres de impressão; 

clichés; artigos de papelaria em papel; agendas; livros 

para escrever ou desenhar; blocos de notas; artigos de 

papelaria para escrever; estojos para materiais de es-

crita; publicações promocionais; periódicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160368

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, 

S.A.

 地址 Endereço : 11A, Avenue de la Porte-Neuve, 2227 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e substitutos para os têxteis; 

roupa de casa; cortinas em matérias têxteis ou plástico; 

coberturas de cama e de mesa; roupa de banho, excep-

to vestuário; toalhas de banho; cobertores de viagem 

[mantas de viagem]; cobertores de cama; colchas; 

capas para almofadas; capas para colchões; fronhas; 

lençóis; edredões; capas para edredões e edredões de 

penas; roupa de mesa; lenços de bolso em matérias 

têxteis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160369

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04
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[730] 申請人 Requerente : ROSEFIELD LUXEMBOURG, 

S.A.

 地址 Endereço : 11A, Avenue de la Porte-Neuve, 2227 

Luxembourg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 26

[511] 產品 Produtos : Rendas e bordados; fitas e laços; bo-

tões, ganchos e ilhós; alfinetes e agulhas; flores artifi-

ciais; ornamentos para o cabelo; cabelo postiço; laços 

para os cabelos (acessórios para os cabelos); ganchos 

invisíveis para o cabelo; ganchos para o cabelo; traves-

sões para prender o cabelo; fitas para o cabelo; gan-

chos para frisar os cabelos; bandoletes para o cabelo; 

artigos decorativos para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160371

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; trabalhos de escritório; forne-

cimento de informações sobre produtos de consumo 

relacionadas com o impacto dos produtos de consumo 

na preservação do ambiente; consultadoria de negó-

cios no domínio da gestão ambiental, especificamente 

assessoria para empresas e indivíduos em questões de 

impacto, conservação, preservação e protecção am-

bientais, e análises económicas para fins de negócios; 

serviços de publicidade para promover a conscienti-

zação pública sobre questões e iniciativas ambientais; 

compilação de informações ambientais em bases de 

dados de computadores; serviços de beneficência, no-

meadamente, campanhas de sensibilização direccio-

nadas a crianças em matéria de questões ambientais; 

desenvolvimento, para terceiros, de campanhas publi-

citárias orientadas para as questões ambientais; ser-

viços de publicidade para promover a conscientização 

pública sobre questões ambientais relacionadas a ecos-

sistemas marinhos e conservação de água; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvol-

vimento de projectos para promover a conscientização 

sobre a conservação das árvores, da água e do ambien-

te em geral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160372

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços finan-

ceiros; negócios monetários; negócios de imobiliário; 

concessão de subsídios financeiros para projectos de 

conscientização ambiental; concessão de subsídios 

financeiros para projectos de conscientização relacio-

nados com a reciclagem; serviços de angariação de 

fundos de beneficência para a promoção da conscienti-

zação da conservação das árvores e do meio ambiente; 

serviços de angariação de fundos de beneficência para 

o apoio de serviços educacionais nas áreas de recicla-

gem de materiais, conservação de água e protecção do 

meio ambiente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160373

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; serviços de 

reparação; serviços de instalação, nomeadamente a 
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instalação de sistemas de engenharia ambiental, insta-

lação de sistemas de protecção ambiental, instalação, 

reparação e manutenção de aparelhos e instalações 

para purificação de água e esgotos e purificação e re-

ciclagem de produtos químicos, serviços de assessoria 

relacionados com a reparação de sistemas de controlo 

ambiental, serviços de assessoria relacionados com a 

manutenção de sistemas de controlo ambiental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160374

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazena-

mento de mercadorias; organização de viagens; reco-

lha de amenidades e outros materiais não utilizados 

e descartados por hotéis e outras entidades para fins 

de reciclagem; aluguer de recipientes para reciclagem; 

transporte e armazenamento de resíduos e materiais 

recicláveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160375

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais, reciclagem de 

materiais, nomeadamente reciclagem de amenidades 

não utilizadas e descartadas por hotéis e outras enti-

dades, serviços de tratamento de materiais relaciona-

dos à reciclagem, reciclagem e tratamento de resíduos, 

processamento e transformação de resíduos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160376

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; 

serviços de divertimento; actividades desportivas e 

culturais; educação, nomeadamente, a realização de 

seminários no domínio da conservação da água e reci-

clagem de materiais, realização de mostras e exibições 

no domínio da conservação da água e reciclagem de 

materiais, promoção de eventos culturais e de entrete-

nimento no campo da conservação da água e recicla-

gem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160377

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análise industrial e de investigação 

industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software informático; estudos ambientais; testes 

ambientais; serviços de consultadoria sobre o ambien-

te e reciclagem; pesquisas relacionadas à protecção 

ambiental e à conservação de água; serviços de testes 

ambientais para detectar contaminantes na água; pes-

quisa e consultadoria relacionada com o saneamento, 

protecção ambiental, conservação de recursos natu-

rais, poluição do ar e da água, energia renovável e reci-

clagem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160378

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para humanos e ani-

mais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultu-

ra; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura 

relacionados com a conservação ambiental; serviços 

de aquicultura, nomeadamente, cultivo e criação de 

plantas ou animais em ambientes aquáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160379

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; trabalhos de escritório; forne-

cimento de informações sobre produtos de consumo 

relacionadas com o impacto dos produtos de consumo 

na preservação do ambiente; consultadoria de negó-

cios no domínio da gestão ambiental, especificamente 

assessoria para empresas e indivíduos em questões de 

impacto, conservação, preservação e protecção am-

bientais, e análises económicas para fins de negócios; 

serviços de publicidade para promover a conscienti-

zação pública sobre questões e iniciativas ambientais; 

compilação de informações ambientais em bases de 

dados de computadores; serviços de beneficência, no-

meadamente, campanhas de sensibilização direccio-

nadas a crianças em matéria de questões ambientais; 

desenvolvimento, para terceiros, de campanhas publi-

citárias orientadas para as questões ambientais; ser-

viços de publicidade para promover a conscientização 

pública sobre questões ambientais relacionadas a ecos-

sistemas marinhos e conservação de água; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvol-

vimento de projectos para promover a conscientização 

sobre a conservação das árvores, da água e do ambien-

te em geral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160380

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços finan-

ceiros; negócios monetários; negócios de imobiliário; 

concessão de subsídios financeiros para projectos de 

conscientização ambiental; concessão de subsídios 
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financeiros para projectos de conscientização relacio-

nados com a reciclagem; serviços de angariação de 

fundos de beneficência para a promoção da conscienti-

zação da conservação das árvores e do meio ambiente; 

serviços de angariação de fundos de beneficência para 

o apoio de serviços educacionais nas áreas de recicla-

gem de materiais, conservação de água e protecção do 

meio ambiente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160381

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; serviços de 

reparação; serviços de instalação, nomeadamente a 

instalação de sistemas de engenharia ambiental, insta-

lação de sistemas de protecção ambiental, instalação, 

reparação e manutenção de aparelhos e instalações 

para purificação de água e esgotos e purificação e re-

ciclagem de produtos químicos, serviços de assessoria 

relacionados com a reparação de sistemas de controlo 

ambiental, serviços de assessoria relacionados com a 

manutenção de sistemas de controlo ambiental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160382

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazena-

mento de mercadorias; organização de viagens; reco-

lha de amenidades e outros materiais não utilizados 

e descartados por hotéis e outras entidades para fins 

de reciclagem; aluguer de recipientes para reciclagem; 

transporte e armazenamento de resíduos e materiais 

recicláveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160383

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais, reciclagem de 

materiais, nomeadamente reciclagem de amenidades 

não utilizadas e descartadas por hotéis e outras enti-

dades, serviços de tratamento de materiais relaciona-

dos à reciclagem, reciclagem e tratamento de resíduos, 

processamento e transformação de resíduos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160384

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; 

serviços de divertimento; actividades desportivas e 

culturais; educação, nomeadamente, a realização de 
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seminários no domínio da conservação da água e reci-

clagem de materiais, realização de mostras e exibições 

no domínio da conservação da água e reciclagem de 

materiais, promoção de eventos culturais e de entrete-

nimento no campo da conservação da água e recicla-

gem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160385

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análise industrial e de investigação 

industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software informático; estudos ambientais; testes 

ambientais; serviços de consultadoria sobre o ambien-

te e reciclagem; pesquisas relacionadas à protecção 

ambiental e à conservação de água; serviços de testes 

ambientais para detectar contaminantes na água; pes-

quisa e consultadoria relacionada com o saneamento, 

protecção ambiental, conservação de recursos natu-

rais, poluição do ar e da água, energia renovável e reci-

clagem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160386

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para humanos e ani-

mais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultu-

ra; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura 

relacionados com a conservação ambiental; serviços 

de aquicultura, nomeadamente, cultivo e criação de 

plantas ou animais em ambientes aquáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160387

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; trabalhos de escritório; forne-

cimento de informações sobre produtos de consumo 

relacionadas com o impacto dos produtos de consumo 

na preservação do ambiente; consultadoria de negó-

cios no domínio da gestão ambiental, especificamente 

assessoria para empresas e indivíduos em questões de 

impacto, conservação, preservação e protecção am-

bientais, e análises económicas para fins de negócios; 

serviços de publicidade para promover a conscienti-

zação pública sobre questões e iniciativas ambientais; 

compilação de informações ambientais em bases de 

dados de computadores; serviços de beneficência, no-

meadamente, campanhas de sensibilização direccio-

nadas a crianças em matéria de questões ambientais; 

desenvolvimento, para terceiros, de campanhas publi-

citárias orientadas para as questões ambientais; ser-

viços de publicidade para promover a conscientização 

pública sobre questões ambientais relacionadas a ecos-

sistemas marinhos e conservação de água; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvol-

vimento de projectos para promover a conscientização 

sobre a conservação das árvores, da água e do ambien-

te em geral.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160388

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços finan-

ceiros; negócios monetários; negócios de imobiliário; 

concessão de subsídios financeiros para projectos de 

conscientização ambiental; concessão de subsídios 

financeiros para projectos de conscientização relacio-

nados com a reciclagem; serviços de angariação de 

fundos de beneficência para a promoção da conscienti-

zação da conservação das árvores e do meio ambiente; 

serviços de angariação de fundos de beneficência para 

o apoio de serviços educacionais nas áreas de recicla-

gem de materiais, conservação de água e protecção do 

meio ambiente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160389

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; serviços de 

reparação; serviços de instalação, nomeadamente a 

instalação de sistemas de engenharia ambiental, insta-

lação de sistemas de protecção ambiental, instalação, 

reparação e manutenção de aparelhos e instalações 

para purificação de água e esgotos e purificação e re-

ciclagem de produtos químicos, serviços de assessoria 

relacionados com a reparação de sistemas de controlo 

ambiental, serviços de assessoria relacionados com a 

manutenção de sistemas de controlo ambiental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160390

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazena-

mento de mercadorias; organização de viagens; reco-

lha de amenidades e outros materiais não utilizados 

e descartados por hotéis e outras entidades para fins 

de reciclagem; aluguer de recipientes para reciclagem; 

transporte e armazenamento de resíduos e materiais 

recicláveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160391

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais, reciclagem de 

materiais, nomeadamente reciclagem de amenidades 

não utilizadas e descartadas por hotéis e outras enti-

dades, serviços de tratamento de materiais relaciona-

dos à reciclagem, reciclagem e tratamento de resíduos, 

processamento e transformação de resíduos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160392

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.
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 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; 

serviços de divertimento; actividades desportivas e 

culturais; educação, nomeadamente, a realização de 

seminários no domínio da conservação da água e reci-

clagem de materiais, realização de mostras e exibições 

no domínio da conservação da água e reciclagem de 

materiais, promoção de eventos culturais e de entrete-

nimento no campo da conservação da água e recicla-

gem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160393

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análise industrial e de investigação 

industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software informático; estudos ambientais; testes 

ambientais; serviços de consultadoria sobre o ambien-

te e reciclagem; pesquisas relacionadas à protecção 

ambiental e à conservação de água; serviços de testes 

ambientais para detectar contaminantes na água; pes-

quisa e consultadoria relacionada com o saneamento, 

protecção ambiental, conservação de recursos natu-

rais, poluição do ar e da água, energia renovável e reci-

clagem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160394

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para humanos e ani-

mais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultu-

ra; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura 

relacionados com a conservação ambiental; serviços 

de aquicultura, nomeadamente, cultivo e criação de 

plantas ou animais em ambientes aquáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160395

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; trabalhos de escritório; forne-

cimento de informações sobre produtos de consumo 

relacionadas com o impacto dos produtos de consumo 

na preservação do ambiente; consultadoria de negó-

cios no domínio da gestão ambiental, especificamente 

assessoria para empresas e indivíduos em questões de 

impacto, conservação, preservação e protecção am-

bientais, e análises económicas para fins de negócios; 

serviços de publicidade para promover a conscienti-

zação pública sobre questões e iniciativas ambientais; 

compilação de informações ambientais em bases de 

dados de computadores; serviços de beneficência, no-

meadamente, campanhas de sensibilização direccio-

nadas a crianças em matéria de questões ambientais; 

desenvolvimento, para terceiros, de campanhas publi-

citárias orientadas para as questões ambientais; ser-

viços de publicidade para promover a conscientização 

pública sobre questões ambientais relacionadas a ecos-

sistemas marinhos e conservação de água; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvol-

vimento de projectos para promover a conscientização 

sobre a conservação das árvores, da água e do ambien-

te em geral.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160396

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços finan-

ceiros; negócios monetários; negócios de imobiliário; 

concessão de subsídios financeiros para projectos de 

conscientização ambiental; concessão de subsídios 

financeiros para projectos de conscientização relacio-

nados com a reciclagem; serviços de angariação de 

fundos de beneficência para a promoção da conscienti-

zação da conservação das árvores e do meio ambiente; 

serviços de angariação de fundos de beneficência para 

o apoio de serviços educacionais nas áreas de recicla-

gem de materiais, conservação de água e protecção do 

meio ambiente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160397

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; serviços de 

reparação; serviços de instalação, nomeadamente a 

instalação de sistemas de engenharia ambiental, insta-

lação de sistemas de protecção ambiental, instalação, 

reparação e manutenção de aparelhos e instalações 

para purificação de água e esgotos e purificação e re-

ciclagem de produtos químicos, serviços de assessoria 

relacionados com a reparação de sistemas de controlo 

ambiental, serviços de assessoria relacionados com a 

manutenção de sistemas de controlo ambiental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160398

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazena-

mento de mercadorias; organização de viagens; reco-

lha de amenidades e outros materiais não utilizados 

e descartados por hotéis e outras entidades para fins 

de reciclagem; aluguer de recipientes para reciclagem; 

transporte e armazenamento de resíduos e materiais 

recicláveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160399

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais, reciclagem de 

materiais, nomeadamente reciclagem de amenidades 

não utilizadas e descartadas por hotéis e outras enti-

dades, serviços de tratamento de materiais relaciona-

dos à reciclagem, reciclagem e tratamento de resíduos, 

processamento e transformação de resíduos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160400

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; 

serviços de divertimento; actividades desportivas e 

culturais; educação, nomeadamente, a realização de 

seminários no domínio da conservação da água e reci-

clagem de materiais, realização de mostras e exibições 

no domínio da conservação da água e reciclagem de 

materiais, promoção de eventos culturais e de entrete-

nimento no campo da conservação da água e recicla-

gem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160401

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análise industrial e de investigação 

industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software informático; estudos ambientais; testes 

ambientais; serviços de consultadoria sobre o ambien-

te e reciclagem; pesquisas relacionadas à protecção 

ambiental e à conservação de água; serviços de testes 

ambientais para detectar contaminantes na água; pes-

quisa e consultadoria relacionada com o saneamento, 

protecção ambiental, conservação de recursos natu-

rais, poluição do ar e da água, energia renovável e reci-

clagem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160402

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para humanos e ani-

mais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultu-

ra; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura 

relacionados com a conservação ambiental; serviços 

de aquicultura, nomeadamente, cultivo e criação de 

plantas ou animais em ambientes aquáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160403

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; trabalhos de escritório; forne-

cimento de informações sobre produtos de consumo 

relacionadas com o impacto dos produtos de consumo 

na preservação do ambiente; consultadoria de negó-

cios no domínio da gestão ambiental, especificamente 

assessoria para empresas e indivíduos em questões de 

impacto, conservação, preservação e protecção am-

bientais, e análises económicas para fins de negócios; 

serviços de publicidade para promover a conscienti-

zação pública sobre questões e iniciativas ambientais; 

compilação de informações ambientais em bases de 

dados de computadores; serviços de beneficência, no-

meadamente, campanhas de sensibilização direccio-

nadas a crianças em matéria de questões ambientais; 

desenvolvimento, para terceiros, de campanhas publi-

citárias orientadas para as questões ambientais; ser-

viços de publicidade para promover a conscientização 

pública sobre questões ambientais relacionadas a ecos-

sistemas marinhos e conservação de água; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvol-

vimento de projectos para promover a conscientização 

sobre a conservação das árvores, da água e do ambien-

te em geral.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160404

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros; serviços finan-

ceiros; negócios monetários; negócios de imobiliário; 

concessão de subsídios financeiros para projectos de 

conscientização ambiental; concessão de subsídios 

financeiros para projectos de conscientização relacio-

nados com a reciclagem; serviços de angariação de 

fundos de beneficência para a promoção da conscienti-

zação da conservação das árvores e do meio ambiente; 

serviços de angariação de fundos de beneficência para 

o apoio de serviços educacionais nas áreas de recicla-

gem de materiais, conservação de água e protecção do 

meio ambiente.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160405

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Construção de edifícios; serviços de 

reparação; serviços de instalação, nomeadamente a 

instalação de sistemas de engenharia ambiental, insta-

lação de sistemas de protecção ambiental, instalação, 

reparação e manutenção de aparelhos e instalações 

para purificação de água e esgotos e purificação e re-

ciclagem de produtos químicos, serviços de assessoria 

relacionados com a reparação de sistemas de controlo 

ambiental, serviços de assessoria relacionados com a 

manutenção de sistemas de controlo ambiental.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160406

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte; embalagem e armazena-

mento de mercadorias; organização de viagens; reco-

lha de amenidades e outros materiais não utilizados 

e descartados por hotéis e outras entidades para fins 

de reciclagem; aluguer de recipientes para reciclagem; 

transporte e armazenamento de resíduos e materiais 

recicláveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160407

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento de materiais, reciclagem de 

materiais, nomeadamente reciclagem de amenidades 

não utilizadas e descartadas por hotéis e outras enti-

dades, serviços de tratamento de materiais relaciona-

dos à reciclagem, reciclagem e tratamento de resíduos, 

processamento e transformação de resíduos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160408

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; provisão de formação; 

serviços de divertimento; actividades desportivas e 



N.º 49 — 4-12-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20687

culturais; educação, nomeadamente, a realização de 

seminários no domínio da conservação da água e reci-

clagem de materiais, realização de mostras e exibições 

no domínio da conservação da água e reciclagem de 

materiais, promoção de eventos culturais e de entrete-

nimento no campo da conservação da água e recicla-

gem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160409

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles refe-

rentes; serviços de análise industrial e de investigação 

industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e software informático; estudos ambientais; testes 

ambientais; serviços de consultadoria sobre o ambien-

te e reciclagem; pesquisas relacionadas à protecção 

ambiental e à conservação de água; serviços de testes 

ambientais para detectar contaminantes na água; pes-

quisa e consultadoria relacionada com o saneamento, 

protecção ambiental, conservação de recursos natu-

rais, poluição do ar e da água, energia renovável e reci-

clagem de materiais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160410

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/04

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médicos; serviços veterinários; 

cuidados de higiene e de beleza para humanos e ani-

mais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultu-

ra; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura 

relacionados com a conservação ambiental; serviços 

de aquicultura, nomeadamente, cultivo e criação de 

plantas ou animais em ambientes aquáticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160411

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : 譚嘉敏

 Tam Ka Man

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街465號廣福安花園地下

W舖

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告宣傳本的出版，廣告，廣告宣傳，電

視廣告，市場營銷研究，組織商業或廣告展覽，組織商業

或廣告交易會，市場營銷，市場分析，商業研究。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160412

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : 譚嘉敏

 Tam Ka Man

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街465號廣福安花園地下

W舖

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，安排和組織學術討論會，安排和組

織會議，安排和組織專家討論會，安排和組織專題研究

會，文字出版（廣告宣傳文本除外），書籍出版，電子書籍

和雜誌的在線出版，提供在線電子出版物（非下載），除

廣告以外的版面設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160414

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09
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[730] 申請人  R e q u e r e n t e  :  T R U E F I T T  &  H I L L 

(GENTLEMEN’S GROOMING) LIMITED

 地址 Endereço : 71 St. Jame’s Street, London SW1A 

1PH, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Graxa para botas e sapatos; cera para 

cintos e correias; produtos para a conservação do cou-

ro [óleos e graxas]; graxa para correias; parafina; velas 

perfumadas; todos incluídos na classe 4.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160415

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人  R e q u e r e n t e  :  T R U E F I T T  &  H I L L 

(GENTLEMEN’S GROOMING) LIMITED

 地址 Endereço : 71 St. Jame’s Street, London SW1A 

1PH, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Instrumentos para o afiamento; fuzis e 

pedras para afiar; mós e rodas para afiar [ferramentas 

manuais]; estojos para a barba; aparelhos de barbear 

eléctricos ou não eléctricos; estojos para aparelhos de 

barbear; lâminas e tesouras de barbear; máquinas para 

cortar o cabelo para uso pessoal, eléctricas e não eléc-

tricas; aparelhos manuais para encaracolar os cabelos, 

não eléctricos; canivetes; cortadores de unhas, eléctri-

cos ou não eléctricos; couro para afiar; aparelhos para 

a depilação, eléctricos ou não eléctricos; enroladores 

de pestanas; entrançadores [ferramentas manuais]; 

ferros de frisar; aparelhos para furar as orelhas; ins-

trumentos para afiar lâminas; lâminas [ferramentas 

manuais]; lâminas de tesouras; limas [ferramentas]; es-

tojos de manicura eléctricos e não eléctricos; cutelaria 

de mesa [facas, garfos e colheres]; correias de couro 

para afiar navalhas de barba; conjuntos de pedicure; 

pinças; pinças de depilar; pinças pequenas; polidores 

de unhas, eléctricos ou não eléctricos; talheres em pra-

ta [facas, garfos e colheres]; tesouras; alicates e limas 

para as unhas, eléctricos e não eléctricos; todos incluí-

dos na classe 8.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160416

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人  R e q u e r e n t e  :  T R U E F I T T  &  H I L L 

(GENTLEMEN’S GROOMING) LIMITED

 地址 Endereço : 71 St. Jame’s Street, London SW1A 

1PH, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Atacadores em couro; bengalas; pu-

nhos de bengalas; bolsas de couro para ferramentas 

[vazias]; bolsas de malha; bolsas, carteiras; carteiras 

de bolso; caixas em couro ou em cartão-couro; caixas 

em couro para chapéus; caixas em fibra vulcanizada; 

capas de chapéus-de-chuva; cartão-couro [imitação 

de couro]; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol [sombri-

nhas]; correias em couro para usar a tiracolo; sacos de 

desporto e de praia; mochilas e pastas escolares; esto-

jos [caixinhas] para artigos de higiene pessoal; sacos 

porta-fatos para viagem; malas; pegas de malas; malas 

de mão; armações para malas de mão; malas de via-

gem; mochilas e pastas [malas]; pastas para documen-

tos; porta-cartões [pastas]; porta-chaves [artigos em 

couro]; cofres e estojos de viagem [artigos em couro]; 

sacos de viagem; todos incluídos na classe 18.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160417

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人  R e q u e r e n t e  :  T R U E F I T T  &  H I L L 

(GENTLEMEN’S GROOMING) LIMITED

 地址 Endereço : 71 St. Jame’s Street, London SW1A 

1PH, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Abotoadeiras; abre-garrafas; barras e 

anéis para toalhas; argolas de guardanapos; objectos 

de arte em porcelana, terracota ou vidro; galheteiros 

para azeite e vinagre; bacias [recipientes]; bacias [tige-

las]; balões em vidro [recipientes]; pincéis e suportes 

de pincéis para a barba; bases para garrafas, que não 

sejam em papel ou roupa de mesa; bases para pratos 

quentes [utensílios de mesa]; frascos de bebidas para 

viajantes; recipientes calorífugos para bebidas; bicos 

[bules, jarros]; caixas e cortadores de bolachas [biscoi-

tos]; caixas de bombons e de pão; descalçadeiras para 
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botas; bustos de porcelana, terracota ou vidro; cabaças 

[garrafa]; serviços de café; coadores, filtros e moínhos 

de café não eléctricos; caixas para sabonetes; escovas 

para calçado; esticadores de camisas; candelabros, cas-

tiçais; canecas; canecas de cerveja; cantis; louça em ce-

râmica; cestos de pão [domésticos]; cestos para pique-

niques, com loiça; bules, infusores, latinhas [caixinhas], 

passadores [coadores] e serviços de chá; instrumentos 

para misturar cocktails; copos para bebidas; utensílios 

cosméticos; cristais [artigos de vidro]; decantadores; 

aparelhos para a desmaquilhagem não eléctricos; apa-

relhos de desodorização para uso pessoal; dispensado-

res de sabão; duches bucais [aparelhos de água para a 

limpeza de dentes e gengivas]; engraxadores de sapa-

tos, não eléctricos; artigos de escovagem; escovas; es-

covas de dentes; escovas de dentes eléctricas; escovas 

para calçado; conjuntos de especiarias; esponjas abra-

sivas para a pele; estátuas e estatuetas em porcelana, 

terracota ou em vidro; estojos de toilette [nécessaires]; 

estojos para pentes; fio dental para uso odontológico; 

garrafas; garrafas refrigerantes; baldes de gelo; moldes 

para cubos de gelo; dispositivos para manter a forma 

das gravatas; lancheiras; serviços [baixelas] para lico-

res; mealheiros não metálicos; misturadores manuais 

[shakers]; ornamentos em porcelana; pauzinhos chine-

ses; pentes; estojos para pentes; pentes de dentes lar-

gos para os cabelos; pentes eléctricos; queimadores e 

vaporizadores [pulverizadores] de perfume; pimentei-

ros; pipetas [provadores de vinho]; borlas e caixinhas 

de e para pó-de-arroz; porta sabonetes; saboneteiras; 

sacos isotérmicos; caixas e dispensadores de sabão; 

calçadeiras para sapatos; escovas para as sobrancelhas; 

escovas, esponjas e estojos de toilette; escovas para as 

unhas; todos incluídos na classe 21.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160418

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人  R e q u e r e n t e  :  T R U E F I T T  &  H I L L 

(GENTLEMEN’S GROOMING) LIMITED

 地址 Endereço : 71 St. Jame’s Street, London SW1A 

1PH, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Informação e aconselhamento comer-

ciais aos consumidores [lojas de aconselhamento]; 

actualização de material publicitário; administração 

comercial de licenças de produtos e de serviços de ter-

ceiros; agências de importação e exportação; agências 

de publicidade; aluguer de espaços publicitários; alu-

guer de material publicitário; distribuição de amostras; 

apresentação de produtos em qualquer meio de comu-

nicação para fins de venda a retalho; assistência na di-

recção de negócios; avaliação de negócios comerciais; 

compilação de informação para bases de dados infor-

máticas; sistematização de informação em bases de da-

dos informáticas; consultadoria em gestão de pessoal; 

contabilidade; decoração de montras; demonstração 

de produtos; difusão de anúncios publicitários; distri-

buição de material publicitário [folhetos, prospectos, 

impressos, amostras]; organização de exposições para 

fins comerciais ou publicitários; facturação; organi-

zação de feiras com fins comerciais ou publicitários; 

serviços de fornecimento a terceiros [compra de pro-

dutos e de serviços para outras empresas]; assistência 

na gestão comercial ou industrial; serviços de outsour-

cing [assistência comercial]; recrutamento de pessoal; 

processamento de texto; promoção de vendas para 

terceiros; publicidade de exterior [letreiros, outdoors], 

on-line em rede informática, por correspondência, 

radiofónica e televisiva; relações públicas; todos inclu-

ídos na classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160419

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人  R e q u e r e n t e  :  T R U E F I T T  &  H I L L 

(GENTLEMEN’S GROOMING) LIMITED

 地址 Endereço : 71 St. Jame’s Street, London SW1A 

1PH, Reino Unido

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de aromaterapia; banhos pú-

blicos para fins de higiene; banhos turcos; salões de 

beleza; salões de cabeleireiro; serviços de estâncias 

termais [spas]; implante de cabelos; serviços de mani-

cura; massagem; serviços de solário; serviços de tatua-

gem; todos incluídos na classe 44.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160420

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : TOTO LTD.

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware de computador; computado-

res tablet; aparelhos de telecomunicações eléctricos; 

controles remotos; software de aplicação; software 

de computador; software de computador descarre-

gável para monitorização e análise remotas; todos os 

produtos atrás referidos utilizados para instalações 

e aparelhos sanitários, nomeadamente unidades de 

sanitas com esguicho de água quente para lavagem, 

sanitas, bidés, mictórios, banheiras, instalações para 

banheiras, instalações para banheiras com chuveiros, 

lavatórios [partes de instalações sanitárias], torneiras, 

chuveiros, aquecedores eléctricos de água, aparelhos 

eléctricos de secagem das mãos para quartos de ba-

nho, distribuidores automáticos de sabão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160422

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : TOTO LTD.

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

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

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Design de software informático; de-

senvolvimento de software informático; consultoria 

em concepção de sistemas informáticos; manutenção 

de software informático; actualização de software 

informático; programação de software operativo para 

aceder e usar uma rede de computação em nuvem; mo-

nitoramento de sistemas de computadores por acesso 

remoto; backup de dados externos; aluguer de softwa-

re e programas de computador; aluguer de hardware 

informático; fornecimento de software de computador 

não descarregável em linha; aluguer de software ope-

rativo para aceder e usar uma rede de computação em 

nuvem; todos os serviços atrás referidos relacionados 

com instalações e aparelhos sanitários, nomeadamen-

te, unidades de sanitas com esguicho de água quente 

para lavagem, sanitas, bidés, mictórios, banheiras, 

instalações para banheiras, instalações para banheiras 

com chuveiros, lavatórios [partes de instalações sani-

tárias], torneiras, chuveiros, aquecedores eléctricos de 

água, aparelhos eléctricos de secagem das mãos para 

quartos de banho, distribuidores automáticos de sa-

bão.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160423

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : FUBON FINANCIAL HOL-

DING CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 237, Chien Kuo South Road, Sec. 

1, Taipei City 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 銀行；銀行業務；網路銀行；儲蓄銀行；

支票查證；企業財務清算服務；信託投資公司；保險箱寄

存服務；貴重物品保管；發行信用卡服務；發行現金儲值

卡服務；借款卡支付處理；信託服務；信託管理；票據交

換所；旅行支票發行；貨幣兌換；款項代收；帳款代收服

務；第三方支付服務；貨款代收轉付服務；擔保服務；保

釋擔保；金融保證人；財務保證；電子資金轉帳；退休金

支付服務；融資服務；分期付款融資；分期付款的貸款；

貸款；房屋貸款融資；金融機構金錢債權處理服務；信

用調查；信用調查機構服務；資金贊助；安排營建專案

融資；保險服務；意外保險；火災保險；健康保險；人壽

保險；海上保險；保險公司；保險經紀人；保險仲介；保

險代理人；保險公證人；保險精算服務；保險諮詢；保險

資訊；證券服務；證券商業務；證券交易所業務；證券投

資信託；證券金融；證券投資顧問；證券集中保管；有價

證券發行；共同基金；股票交易行情；有價證券經紀業；

股票經紀服務；基金投資；期貨服務；期貨經紀；期貨信

託；期貨投資；證券期貨服務；典當；不動產租售；不動

產租賃；辦公室租售；不動產買賣；不動產買賣之仲介；

不動產租賃之仲介；不動產經紀；不動產估價；不動產管

理；不動產買賣諮詢顧問；不動產買賣資訊；資本投資；

不動產投資；珠寶估價；玉石估價；古幣估價；汽車估價；

報關；慈善基金募集；財務之評估分析諮詢顧問；財務之

評估；財務之分析；財務之諮詢顧問；財務管理顧問；為

他人提供清償支付款項的財務管理；財務資訊；金融之

評估分析諮詢顧問；金融之評估；金融之分析；金融之諮

詢顧問；金融管理；投資之評估分析諮詢顧問；投資之評

估；投資之分析；投資之諮詢顧問；投資之引介提供諮詢

顧問；藉由網站提供金融資訊；點鈔機租賃；自動櫃員機

租賃。
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之藍色及綠色。

[210] 編號 N.º : N/160424

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : FUBON FINANCIAL HOL-

DING CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 237, Chien Kuo South Road, Sec. 

1, Taipei City 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織體育比賽；提供不可下載的在

線電子出版物；娛樂信息；動物訓練；動物訓練；組織彩

票發行；健身指導課程；安排和組織專題研討會；籌劃聚

會（娛樂）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之藍色及綠色。

[210] 編號 N.º : N/160425

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : FUBON FINANCIAL HOL-

DING CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 237, Chien Kuo South Road, Sec. 

1, Taipei City 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 銀行；銀行業務；網路銀行；儲蓄銀行；

支票查證；企業財務清算服務；信託投資公司；保險箱寄

存服務；貴重物品保管；發行信用卡服務；發行現金儲值

卡服務；借款卡支付處理；信託服務；信託管理；票據交

換所；旅行支票發行；貨幣兌換；款項代收；帳款代收服

務；第三方支付服務；貨款代收轉付服務；擔保服務；保

釋擔保；金融保證人；財務保證；電子資金轉帳；退休金

支付服務；融資服務；分期付款融資；分期付款的貸款；

貸款；房屋貸款融資；金融機構金錢債權處理服務；信

用調查；信用調查機構服務；資金贊助；安排營建專案

融資；保險服務；意外保險；火災保險；健康保險；人壽

保險；海上保險；保險公司；保險經紀人；保險仲介；保

險代理人；保險公證人；保險精算服務；保險諮詢；保險

資訊；證券服務；證券商業務；證券交易所業務；證券投

資信託；證券金融；證券投資顧問；證券集中保管；有價

證券發行；共同基金；股票交易行情；有價證券經紀業；

股票經紀服務；基金投資；期貨服務；期貨經紀；期貨信

託；期貨投資；證券期貨服務；典當；不動產租售；不動

產租賃；辦公室租售；不動產買賣；不動產買賣之仲介；

不動產租賃之仲介；不動產經紀；不動產估價；不動產管

理；不動產買賣諮詢顧問；不動產買賣資訊；資本投資；

不動產投資；珠寶估價；玉石估價；古幣估價；汽車估價；

報關；慈善基金募集；財務之評估分析諮詢顧問；財務之

評估；財務之分析；財務之諮詢顧問；財務管理顧問；為

他人提供清償支付款項的財務管理；財務資訊；金融之

評估分析諮詢顧問；金融之評估；金融之分析；金融之諮

詢顧問；金融管理；投資之評估分析諮詢顧問；投資之評

估；投資之分析；投資之諮詢顧問；投資之引介提供諮詢

顧問；藉由網站提供金融資訊；點鈔機租賃；自動櫃員機

租賃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160426

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : FUBON FINANCIAL HOL-

DING CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 237, Chien Kuo South Road, Sec. 

1, Taipei City 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織體育比賽；提供不可下載的在

線電子出版物；娛樂信息；動物訓練；動物訓練；組織彩

票發行；健身指導課程；安排和組織專題研討會；籌劃聚

會（娛樂）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160427

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : FUBON FINANCIAL HOL-

DING CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 237, Chien Kuo South Road, Sec. 

1, Taipei City 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 銀行；銀行業務；網路銀行；儲蓄銀行；

支票查證；企業財務清算服務；信託投資公司；保險箱寄
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存服務；貴重物品保管；發行信用卡服務；發行現金儲值

卡服務；借款卡支付處理；信託服務；信託管理；票據交

換所；旅行支票發行；貨幣兌換；款項代收；帳款代收服

務；第三方支付服務；貨款代收轉付服務；擔保服務；保

釋擔保；金融保證人；財務保證；電子資金轉帳；退休金

支付服務；融資服務；分期付款融資；分期付款的貸款；

貸款；房屋貸款融資；金融機構金錢債權處理服務；信

用調查；信用調查機構服務；資金贊助；安排營建專案

融資；保險服務；意外保險；火災保險；健康保險；人壽

保險；海上保險；保險公司；保險經紀人；保險仲介；保

險代理人；保險公證人；保險精算服務；保險諮詢；保險

資訊；證券服務；證券商業務；證券交易所業務；證券投

資信託；證券金融；證券投資顧問；證券集中保管；有價

證券發行；共同基金；股票交易行情；有價證券經紀業；

股票經紀服務；基金投資；期貨服務；期貨經紀；期貨信

託；期貨投資；證券期貨服務；典當；不動產租售；不動

產租賃；辦公室租售；不動產買賣；不動產買賣之仲介；

不動產租賃之仲介；不動產經紀；不動產估價；不動產管

理；不動產買賣諮詢顧問；不動產買賣資訊；資本投資；

不動產投資；珠寶估價；玉石估價；古幣估價；汽車估價；

報關；慈善基金募集；財務之評估分析諮詢顧問；財務之

評估；財務之分析；財務之諮詢顧問；財務管理顧問；為

他人提供清償支付款項的財務管理；財務資訊；金融之

評估分析諮詢顧問；金融之評估；金融之分析；金融之諮

詢顧問；金融管理；投資之評估分析諮詢顧問；投資之評

估；投資之分析；投資之諮詢顧問；投資之引介提供諮詢

顧問；藉由網站提供金融資訊；點鈔機租賃；自動櫃員機

租賃。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160428

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : FUBON FINANCIAL HOL-

DING CO., LTD.

 地址 Endereço : No. 237, Chien Kuo South Road, Sec. 

1, Taipei City 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織體育比賽；提供不可下載的在

線電子出版物；娛樂信息；動物訓練；動物訓練；組織彩

票發行；健身指導課程；安排和組織專題研討會；籌劃聚

會（娛樂）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160429

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador para dis-

positivos de comunicação; aplicações de software in-

formático, descarregáveis; programas de computador 

(software descarregável); software de computador, 

gravado; terminais seguros para transacções electróni-

cas; terminais de ponto de venda electrónicos (POS); 

software para comércio electrónico, permitindo aos 

uti l izadores efectuarem transacções de comércio 

electrónico através de uma rede informática mundial; 

servidores de internet; cartões bancários, codificados 

ou magnéticos; software informático de comunicação 

para permitir que os clientes acedam a informações da 

conta bancária e realizem operações bancárias; termi-

nais de computador para uso bancário; bases de dados; 

máquinas para transacções bancárias; aparelhos para 

processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos 

para transacções financeiras electrónicas; programas 

de computador para gestão financeira; programas de 

computador para assuntos financeiros; software infor-

mático para a produção de modelos financeiros; termi-

nais de pagamento electrónico; cartões de pagamento 

pré-pagos codificados; cartões de pagamento electró-

nicos; dispositivos legíveis por máquina para sistemas 

de pagamento sem ser em dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160430

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Processamento administrativo de 

ordens de compra; serviços de publicidade; serviços 

de anúncios publicitários; avaliações de negócios co-
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merciais; informações comerciais; investigações de 

negócios comerciais; assistência na gestão de negócios 

comerciais; consultadoria para a gestão de negócios 

comerciais; consultadoria em organização de negócios 

comerciais; pesquisas de negócios; serviços de agên-

cias de informações comerciais; serviços de aconselha-

mento e informação comercial aos consumidores [loja 

do consumidor]; serviços de intermediação comercial; 

assistência na gestão de empresas comerciais ou in-

dustriais; compilação de anúncios publicitários para 

utilização como páginas da web na internet; compila-

ção de anúncios comerciais para uso em páginas web 

na Internet; compilação de directórios para publicação 

na Internet; compilação de informação numa base de 

dados informática; compilação de estatísticas; análises 

do preço de custo; pesquisas de dados em ficheiros in-

formáticos para terceiros; difusão de anúncios publici-

tários; estudos de mercado; marketing; publicidade em 

linha numa rede informática; sondagens de opinião; 

organização e gestão de programas de fidelização de 

clientes; serviços publicitários através de PPC (pay-

-per-click); apresentação de produtos nos meios de 

comunicação, para fins de venda a retalho; serviços 

de comparação de preços; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; disponibilização de um espaço 

de mercado em linha para compradores e vendedores 

de produtos e serviços; fornecimento de informações 

em matéria de contactos comerciais; publicação de 

textos publicitários; serviços de anúncios publicitá-

rios; aluguer de tempo para publicidade nos meios 

de comunicação; promoção de vendas para terceiros; 

optimização de motores de busca; sistematização de 

informações numa base de dados informática; a reu-

nião, para benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos (excluindo o seu transporte) permitindo ao 

consumidor visualizar e adquirir comodamente os pro-

dutos através de um website de mercadorias na rede 

mundial de comunicação; actualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; actualização 

de material publicitário; optimização de tráfego de 

websites; auditorias financeiras; elaboração e análise 

de declarações financeiras para empresas; tratamento 

administrativo de pedidos de indemnização de segu-

ros; promoção de serviços de seguros, por conta de 

outrem; serviços de consultadoria, de informação e de 

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160431

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de uma 

rede mundial de comunicação; serviços monetários 

através de uma rede mundial de comunicação; servi-

ços de transacções financeiras electrónicas através de 

uma rede mundial de comunicação; compensação e 

reconciliação de transacções financeiras electrónicas  

através de uma rede mundial de comunicação; serviços 

de gestão de pagamentos através de uma rede mundial 

de comunicação; serviços electrónicos de câmbios de 

divisas; serviços de mediação financeira; prestação de 

serviços para a realização de pagamentos em cartões 

pré-pagos através de redes de comunicação mundiais; 

prestação de serviços para o pagamento em cartões 

pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros 

para permitir a transferência de fundos e a compra 

de produtos e serviços oferecidos por terceiros, todos 

através de uma rede mundial de comunicação; serviços 

financeiros fornecidos através de autenticação elec-

trónica do utilizador através de uma rede mundial de 

comunicação; serviços financeiros fornecidos usando 

autenticação electrónica do utilizador para transferên-

cias electrónicas e sem fios de fundos, transacções de 

cartão de crédito e débito e de cheques electrónicos 

tudo através de uma rede mundial de comunicação; 

transferência electrónica de fundos através de uma 

rede mundial de comunicação; serviços financeiros; 

serviços de gestão de risco financeiro; serviços de pla-

neamento financeiro; gestão financeira; serviços de 

investimento; análises financeiras de dados; consulta-

doria financeira; gestão de activos financeiros; asses-

soria financeira em relação a impostos; fornecimento 

de informação financeira; serviços de transacções 

financeiras; serviços de consultadoria de estratégias 

financeiras; serviços financeiros relacionados com a 

prestação e estruturação do capital; serviços financei-

ros relacionados com gestão de riqueza; gestão de ri-
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queza; concessão de hipotecas e empréstimos; serviços 

de crédito e de empréstimos; consultadoria financeira 

em matéria de empréstimos; serviços de empréstimo 

e financiamento; pagamentos por conta [prestações]; 

financiamento de empréstimos; garantias de emprés-

timos; serviços de hipoteca; serviços de empréstimos 

pessoais; concessão de empréstimos comerciais; con-

cessão de crédito ao consumo; concessão de emprés-

timos industriais; concessão de empréstimos e facili-

dades de crédito; serviços de empréstimos renováveis; 

empréstimos sindicados; serviços de seguros; admi-

nistração de planos de seguros; assessoria em seguros; 

agências de seguros; consultadoria em seguros; gestão 

de seguros; resseguros; serviços bancários; serviços 

bancários electrónicos; operações bancárias electróni-

cas através de uma rede informática mundial [internet 

banking]; serviços bancários de investimento; serviços 

bancários comerciais; serviços bancários em linha; 

serviços bancários pessoais; serviços bancários priva-

dos; serviços bancários por telefone; serviços bancá-

rios relacionados com depósito de dinheiro; serviços 

de contas bancárias; processamento de pagamentos 

para a compra de produtos e serviços através de redes 

de comunicações electrónicas; serviços de pagamento 

electrónico; processamento de pagamentos; serviços 

de pagamentos via carteira electrónica; serviços de 

carteira electrónica; serviços de dinheiro electrónico; 

serviços de pagamento de facturas; angariação de ca-

pital para aquisições e fusões de empresas; assessoria 

financeira relacionada com aquisições e fusões de em-

presas; serviços de consultadoria, de informação e de 

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160432

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação prestados por 

meios electrónicos; serviços de comunicação sem fios; 

serviços de comunicações através da internet; serviços 

de telecomunicações através de uma rede informáti-

ca relacionados com a comunicação de informações 

entre bases de dados; serviços de quadros de avisos 

electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços 

de correio electrónico; fornecimento de ligações de 

telecomunicações a uma rede informática mundial; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria 

sobre telecomunicações; transmissão de mensagens 

e de imagens assistida por computador; transmissão 

de ficheiros digitais; fornecimento de salas de conver-

sa na internet; disponibilização de fóruns em linha; 

transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming]; 

transmissão por fluxo contínuo de conteúdos digitais 

na internet; serviços de teleconferências; serviços de 

transmissões sem fios; transmissão de notícias; forne-

cimento de acesso a bases de dados; fornecimento de 

acesso a uma rede informática mundial; aluguer de 

tempo de acesso a redes informáticas mundiais; dispo-

nibilização de hiperligações em linha que encaminham 

o utilizador do sítio web para outras páginas web lo-

cais e mundiais; fornecimento de canais de telecomu-

nicações para serviços de televendas ; serviços de tele-

comunicações relacionados com comércio; serviços de 

telecomunicações relacionados com pagamentos elec-

trónicos; serviços de telecomunicações relacionados 

com pagamentos sem fios; disponibilização de fóruns 

de entretenimento em linha; serviços de comunicação 

entre bases de dados; serviços de consultadoria, de in-

formação e de assessoria relacionados com os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160434

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador para dis-

positivos de comunicação; aplicações de software in-

formático, descarregáveis; programas de computador 

(software descarregável); software de computador, 

gravado; terminais seguros para transacções electróni-

cas; terminais de ponto de venda electrónicos (POS); 

software para comércio electrónico, permitindo aos 
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uti l izadores efectuarem transacções de comércio 

electrónico através de uma rede informática mundial; 

servidores de internet; cartões bancários, codificados 

ou magnéticos; software informático de comunicação 

para permitir que os clientes acedam a informações da 

conta bancária e realizem operações bancárias; termi-

nais de computador para uso bancário; bases de dados; 

máquinas para transacções bancárias; aparelhos para 

processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos 

para transacções financeiras electrónicas; programas 

de computador para gestão financeira; programas de 

computador para assuntos financeiros; software infor-

mático para a produção de modelos financeiros; termi-

nais de pagamento electrónico; cartões de pagamento 

pré-pagos codificados; cartões de pagamento electró-

nicos; dispositivos legíveis por máquina para sistemas 

de pagamento sem ser em dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160435

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Processamento administrativo de 

ordens de compra; serviços de publicidade; serviços 

de anúncios publicitários; avaliações de negócios co-

merciais; informações comerciais; investigações de 

negócios comerciais; assistência na gestão de negócios 

comerciais; consultadoria para a gestão de negócios 

comerciais; consultadoria em organização de negócios 

comerciais; pesquisas de negócios; serviços de agên-

cias de informações comerciais; serviços de aconselha-

mento e informação comercial aos consumidores [loja 

do consumidor]; serviços de intermediação comercial; 

assistência na gestão de empresas comerciais ou in-

dustriais; compilação de anúncios publicitários para 

utilização como páginas da web na internet; compila-

ção de anúncios comerciais para uso em páginas web 

na Internet; compilação de directórios para publicação 

na Internet; compilação de informação numa base de 

dados informática; compilação de estatísticas; análises 

do preço de custo; pesquisas de dados em ficheiros in-

formáticos para terceiros; difusão de anúncios publici-

tários; estudos de mercado; marketing; publicidade em 

linha numa rede informática; sondagens de opinião; 

organização e gestão de programas de fidelização de 

clientes; serviços publicitários através de PPC (pay-

-per-click); apresentação de produtos nos meios de 

comunicação, para fins de venda a retalho; serviços 

de comparação de preços; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; disponibilização de um espaço 

de mercado em linha para compradores e vendedores 

de produtos e serviços; fornecimento de informações 

em matéria de contactos comerciais; publicação de 

textos publicitários; serviços de anúncios publicitá-

rios; aluguer de tempo para publicidade nos meios 

de comunicação; promoção de vendas para terceiros; 

optimização de motores de busca; sistematização de 

informações numa base de dados informática; a reu-

nião, para benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos (excluindo o seu transporte) permitindo ao 

consumidor visualizar e adquirir comodamente os pro-

dutos através de um website de mercadorias na rede 

mundial de comunicação; actualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; actualização 

de material publicitário; optimização de tráfego de 

websites; auditorias financeiras; elaboração e análise 

de declarações financeiras para empresas; tratamento 

administrativo de pedidos de indemnização de segu-

ros; promoção de serviços de seguros, por conta de 

outrem; serviços de consultadoria, de informação e de 

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.
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[210] 編號 N.º : N/160436

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de uma 

rede mundial de comunicação; serviços monetários 

através de uma rede mundial de comunicação; servi-

ços de transacções financeiras electrónicas através de 

uma rede mundial de comunicação; compensação e 

reconciliação de transacções financeiras electrónicas  

através de uma rede mundial de comunicação; serviços 

de gestão de pagamentos através de uma rede mundial 

de comunicação; serviços electrónicos de câmbios de 

divisas; serviços de mediação financeira; prestação de 

serviços para a realização de pagamentos em cartões 

pré-pagos através de redes de comunicação mundiais; 

prestação de serviços para o pagamento em cartões 

pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros 

para permitir a transferência de fundos e a compra 

de produtos e serviços oferecidos por terceiros, todos 

através de uma rede mundial de comunicação; serviços 

financeiros fornecidos através de autenticação elec-

trónica do utilizador através de uma rede mundial de 

comunicação; serviços financeiros fornecidos usando 

autenticação electrónica do utilizador para transferên-

cias electrónicas e sem fios de fundos, transacções de 

cartão de crédito e débito e de cheques electrónicos 

tudo através de uma rede mundial de comunicação; 

transferência electrónica de fundos através de uma 

rede mundial de comunicação; serviços financeiros; 

serviços de gestão de risco financeiro; serviços de 

planeamento financeiro; gestão financeira; serviços de 

investimento; análises financeiras de dados; consulta-

doria financeira; gestão de activos financeiros; asses-

soria financeira em relação a impostos; fornecimento 

de informação financeira; serviços de transacções 

financeiras; serviços de consultadoria de estratégias 

financeiras; serviços financeiros relacionados com a 

prestação e estruturação do capital; serviços finan-

ceiros relacionados com gestão de riqueza; gestão 

de riqueza; concessão de hipotecas e empréstimos; 

serviços de crédito e de empréstimos; consultadoria 

financeira em matéria de empréstimos; serviços de 

empréstimo e financiamento; pagamentos por conta 

[prestações]; financiamento de empréstimos; garantias 

de empréstimos; serviços de hipoteca; serviços de em-

préstimos pessoais; concessão de empréstimos comer-

ciais; concessão de crédito ao consumo; concessão de 

empréstimos industriais; concessão de empréstimos e 

facilidades de crédito; serviços de empréstimos reno-

váveis; empréstimos sindicados; serviços de seguros; 

administração de planos de seguros; assessoria em 

seguros; agências de seguros; consultadoria em segu-

ros; gestão de seguros; resseguros; serviços bancários; 

serviços bancários electrónicos; operações bancárias 

electrónicas através de uma rede informática mundial 

[internet banking]; serviços bancários de investimento; 

serviços bancários comerciais; serviços bancários em 

linha; serviços bancários pessoais; serviços bancários 

privados; serviços bancários por telefone; serviços ban-

cários relacionados com depósito de dinheiro; serviços 

de contas bancárias; processamento de pagamentos 

para a compra de produtos e serviços através de redes 

de comunicações electrónicas; serviços de pagamento 

electrónico; processamento de pagamentos; serviços 

de pagamentos via carteira electrónica; serviços de 

carteira electrónica; serviços de dinheiro electrónico; 

serviços de pagamento de facturas; angariação de ca-

pital para aquisições e fusões de empresas; assessoria 

financeira relacionada com aquisições e fusões de em-

presas; serviços de consultadoria, de informação e de 

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160437

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação prestados por 

meios electrónicos; serviços de comunicação sem fios; 

serviços de comunicações através da internet; serviços 
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de telecomunicações através de uma rede informáti-

ca relacionados com a comunicação de informações 

entre bases de dados; serviços de quadros de avisos 

electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços 

de correio electrónico; fornecimento de ligações de 

telecomunicações a uma rede informática mundial; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria 

sobre telecomunicações; transmissão de mensagens 

e de imagens assistida por computador; transmissão 

de ficheiros digitais; fornecimento de salas de conver-

sa na internet; disponibilização de fóruns em linha; 

transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming]; 

transmissão por fluxo contínuo de conteúdos digitais 

na internet; serviços de teleconferências; serviços de 

transmissões sem fios; transmissão de notícias; forne-

cimento de acesso a bases de dados; fornecimento de 

acesso a uma rede informática mundial; aluguer de 

tempo de acesso a redes informáticas mundiais; dispo-

nibilização de hiperligações em linha que encaminham 

o utilizador do sítio web para outras páginas web lo-

cais e mundiais; fornecimento de canais de telecomu-

nicações para serviços de televendas ; serviços de tele-

comunicações relacionados com comércio; serviços de 

telecomunicações relacionados com pagamentos elec-

trónicos; serviços de telecomunicações relacionados 

com pagamentos sem fios; disponibilização de fóruns 

de entretenimento em linha; serviços de comunicação 

entre bases de dados; serviços de consultadoria, de in-

formação e de assessoria relacionados com os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160439

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador para dis-

positivos de comunicação; aplicações de software in-

formático, descarregáveis; programas de computador 

(software descarregável); software de computador, 

gravado; terminais seguros para transacções electróni-

cas; terminais de ponto de venda electrónicos (POS); 

software para comércio electrónico, permitindo aos 

uti l izadores efectuarem transacções de comércio 

electrónico através de uma rede informática mundial; 

servidores de internet; cartões bancários, codificados 

ou magnéticos; software informático de comunicação 

para permitir que os clientes acedam a informações da 

conta bancária e realizem operações bancárias; termi-

nais de computador para uso bancário; bases de dados; 

máquinas para transacções bancárias; aparelhos para 

processamento de pagamentos electrónicos; aparelhos 

para transacções financeiras electrónicas; programas 

de computador para gestão financeira; programas de 

computador para assuntos financeiros; software infor-

mático para a produção de modelos financeiros; termi-

nais de pagamento electrónico; cartões de pagamento 

pré-pagos codificados; cartões de pagamento electró-

nicos; dispositivos legíveis por máquina para sistemas 

de pagamento sem ser em dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160440

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Processamento administrativo de 

ordens de compra; serviços de publicidade; serviços 

de anúncios publicitários; avaliações de negócios co-

merciais; informações comerciais; investigações de 

negócios comerciais; assistência na gestão de negócios 

comerciais; consultadoria para a gestão de negócios 
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comerciais; consultadoria em organização de negócios 

comerciais; pesquisas de negócios; serviços de agên-

cias de informações comerciais; serviços de aconselha-

mento e informação comercial aos consumidores [loja 

do consumidor]; serviços de intermediação comercial; 

assistência na gestão de empresas comerciais ou in-

dustriais; compilação de anúncios publicitários para 

utilização como páginas da web na internet; compila-

ção de anúncios comerciais para uso em páginas web 

na Internet; compilação de directórios para publicação 

na Internet; compilação de informação numa base de 

dados informática; compilação de estatísticas; análises 

do preço de custo; pesquisas de dados em ficheiros in-

formáticos para terceiros; difusão de anúncios publici-

tários; estudos de mercado; marketing; publicidade em 

linha numa rede informática; sondagens de opinião; 

organização e gestão de programas de fidelização de 

clientes; serviços publicitários através de PPC (pay-

-per-click); apresentação de produtos nos meios de 

comunicação, para fins de venda a retalho; serviços 

de comparação de preços; serviços de aquisição para 

terceiros [compra de produtos e serviços para outras 

empresas]; fornecimento de informações comerciais 

através de um website; disponibilização de um espaço 

de mercado em linha para compradores e vendedores 

de produtos e serviços; fornecimento de informações 

em matéria de contactos comerciais; publicação de 

textos publicitários; serviços de anúncios publicitá-

rios; aluguer de tempo para publicidade nos meios 

de comunicação; promoção de vendas para terceiros; 

optimização de motores de busca; sistematização de 

informações numa base de dados informática; a reu-

nião, para benefício de terceiros, de uma variedade de 

produtos (excluindo o seu transporte) permitindo ao 

consumidor visualizar e adquirir comodamente os pro-

dutos através de um website de mercadorias na rede 

mundial de comunicação; actualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; actualização 

de material publicitário; optimização de tráfego de 

websites; auditorias financeiras; elaboração e análise 

de declarações financeiras para empresas; tratamento 

administrativo de pedidos de indemnização de segu-

ros; promoção de serviços de seguros, por conta de 

outrem; serviços de consultadoria, de informação e de 

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160441

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros através de uma 

rede mundial de comunicação; serviços monetários 

através de uma rede mundial de comunicação; servi-

ços de transacções financeiras electrónicas através de 

uma rede mundial de comunicação; compensação e 

reconciliação de transacções financeiras electrónicas  

através de uma rede mundial de comunicação; serviços 

de gestão de pagamentos através de uma rede mundial 

de comunicação; serviços electrónicos de câmbios de 

divisas; serviços de mediação financeira; prestação de 

serviços para a realização de pagamentos em cartões 

pré-pagos através de redes de comunicação mundiais; 

prestação de serviços para o pagamento em cartões 

pré-pagos em balcões de lojas; serviços financeiros 

para permitir a transferência de fundos e a compra 

de produtos e serviços oferecidos por terceiros, todos 

através de uma rede mundial de comunicação; serviços 

financeiros fornecidos através de autenticação elec-

trónica do utilizador através de uma rede mundial de 

comunicação; serviços financeiros fornecidos usando 

autenticação electrónica do utilizador para transferên-

cias electrónicas e sem fios de fundos, transacções de 

cartão de crédito e débito e de cheques electrónicos 

tudo através de uma rede mundial de comunicação; 

transferência electrónica de fundos através de uma 

rede mundial de comunicação; serviços financeiros; 

serviços de gestão de risco financeiro; serviços de 

planeamento financeiro; gestão financeira; serviços de 

investimento; análises financeiras de dados; consulta-

doria financeira; gestão de activos financeiros; asses-

soria financeira em relação a impostos; fornecimento 

de informação financeira; serviços de transacções 

financeiras; serviços de consultadoria de estratégias 

financeiras; serviços financeiros relacionados com a 

prestação e estruturação do capital; serviços finan-

ceiros relacionados com gestão de riqueza; gestão 

de riqueza; concessão de hipotecas e empréstimos; 
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serviços de crédito e de empréstimos; consultadoria 

financeira em matéria de empréstimos; serviços de 

empréstimo e financiamento; pagamentos por conta 

[prestações]; financiamento de empréstimos; garantias 

de empréstimos; serviços de hipoteca; serviços de em-

préstimos pessoais; concessão de empréstimos comer-

ciais; concessão de crédito ao consumo; concessão de 

empréstimos industriais; concessão de empréstimos e 

facilidades de crédito; serviços de empréstimos reno-

váveis; empréstimos sindicados; serviços de seguros; 

administração de planos de seguros; assessoria em 

seguros; agências de seguros; consultadoria em segu-

ros; gestão de seguros; resseguros; serviços bancários; 

serviços bancários electrónicos; operações bancárias 

electrónicas através de uma rede informática mundial 

[internet banking]; serviços bancários de investimento; 

serviços bancários comerciais; serviços bancários em 

linha; serviços bancários pessoais; serviços bancários 

privados; serviços bancários por telefone; serviços ban-

cários relacionados com depósito de dinheiro; serviços 

de contas bancárias; processamento de pagamentos 

para a compra de produtos e serviços através de redes 

de comunicações electrónicas; serviços de pagamento 

electrónico; processamento de pagamentos; serviços 

de pagamentos via carteira electrónica; serviços de 

carteira electrónica; serviços de dinheiro electrónico; 

serviços de pagamento de facturas; angariação de ca-

pital para aquisições e fusões de empresas; assessoria 

financeira relacionada com aquisições e fusões de em-

presas; serviços de consultadoria, de informação e de 

assessoria relacionados com os serviços supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160442

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : SEAMONEY (PAYMENT) PRI-

VATE LIMITED

 地址 Endereço : 1 Fusionopolis Place, #17-10, Galaxis, 

Singapore 138522

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de comunicação prestados por 

meios electrónicos; serviços de comunicação sem fios; 

serviços de comunicações através da internet; serviços 

de telecomunicações através de uma rede informáti-

ca relacionados com a comunicação de informações 

entre bases de dados; serviços de quadros de avisos 

electrónicos [serviços de telecomunicações]; serviços 

de correio electrónico; fornecimento de ligações de 

telecomunicações a uma rede informática mundial; 

informações sobre telecomunicações; consultadoria 

sobre telecomunicações; transmissão de mensagens 

e de imagens assistida por computador; transmissão 

de ficheiros digitais; fornecimento de salas de conver-

sa na internet; disponibilização de fóruns em linha; 

transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming]; 

transmissão por fluxo contínuo de conteúdos digitais 

na internet; serviços de teleconferências; serviços de 

transmissões sem fios; transmissão de notícias; forne-

cimento de acesso a bases de dados; fornecimento de 

acesso a uma rede informática mundial; aluguer de 

tempo de acesso a redes informáticas mundiais; dispo-

nibilização de hiperligações em linha que encaminham 

o utilizador do sítio web para outras páginas web lo-

cais e mundiais; fornecimento de canais de telecomu-

nicações para serviços de televendas; serviços de tele-

comunicações relacionados com comércio; serviços de 

telecomunicações relacionados com pagamentos elec-

trónicos; serviços de telecomunicações relacionados 

com pagamentos sem fios; disponibilização de fóruns 

de entretenimento em linha; serviços de comunicação 

entre bases de dados; serviços de consultadoria, de in-

formação e de assessoria relacionados com os serviços 

supracitados.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores “sea-

Group Blue” (Pantone 072 C) e “AirPay Blue” (Panto-

ne 279 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160444

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : 蘇來紀

 Saw Lai Kei
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 地址 Endereço : 澳門筷子基沙梨頭南街聯新廣場1座

36B

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 薄荷酒、果酒（含酒精）、開胃酒、亞力

酒、蒸餾飲料、蘋果酒、雞尾酒、柑香酒、蒸餾提取物（利

口酒和烈酒）、葡萄酒、杜松子酒、利口酒、蜂蜜酒、櫻桃

酒、烈酒（飲料）、白蘭地、梨酒、清酒（日本米酒）、威士

忌、含酒精濃汁、含酒精液體、酒精飲料（啤酒除外）、含

水果酒精飲料、米酒、郎姆酒、伏特加酒。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160445

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : 陳麗梅

 Chan Lai Mui

 地址 Endereço : 澳門石牆街利來大廈22號2/A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160446

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : 陳麗梅

 Chan Lai Mui

 地址 Endereço : 澳門石牆街利來大廈22號2/A

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的體育及運動用品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色、白色、如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160449

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : VITASOY INTERNATIONAL 

HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : No. 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N. 

T., Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 豆奶；奶茶（以奶為主）；可可牛奶（以

奶為主）；牛奶製品；酸奶；牛奶飲料（以牛奶為主）；以

杏仁漿為主的飲料；豆漿；以椰漿為主的飲料；米漿。

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste numa 

garrafa em formato tridimensional (3D) com repre-

sentações de plantas  e lentes adjacentes nos lados. O 

requerente reivindica o formato da garrafa como ele-

mento da marca.

[210] 編號 N.º : N/160450

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : VITASOY INTERNATIONAL 

HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : No. 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N. 

T., Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 可可飲料；巧克力飲料；加奶可可飲料；

咖啡；咖啡製成的飲料；茶飲料；含牛奶的巧克力飲料；

加奶咖啡飲料；冰茶；咖啡飲料。
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[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste numa 

garrafa em formato tridimensional (3D) com repre-

sentações de plantas  e lentes adjacentes nos lados. O 

requerente reivindica o formato da garrafa como ele-

mento da marca.

[210] 編號 N.º : N/160451

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : VITASOY INTERNATIONAL 

HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : No. 1 Kin Wong Street, Tuen Mun, N. 

T., Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 果汁；豆類飲料；以水果為主的飲料；米

製飲料；乳清飲料；植物飲料；富含蛋白質的運動飲料；

製作飲料用無酒精配料；大豆為主的飲料（非牛奶替代

品）；蔬菜汁飲料。

[554] 商標 Marca : 

[571] 商標描述 Descrição da marca : A marca consiste numa 

garrafa em formato tridimensional (3D) com repre-

sentações de plantas  e lentes adjacentes nos lados. O 

requerente reivindica o formato da garrafa como ele-

mento da marca.

[210] 編號 N.º : N/160452

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

 地址 Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabão; sabões desinfectantes; cham-

pôs; produtos de lavandaria; preparações para limpe-

za; panos de limpeza impregnados com detergente; de-

tergentes para casa de banho; preparações para polir; 

produtos abrasivos para limpeza; preparações cosméti-

cas para o banho; cosméticos; algodão para uso cosmé-

tico; loções para uso cosmético; produtos de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160453

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

 地址 Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, papel parafinado, papel higié-

nico, lenços de bolso [em papel], bases para pratos 

[toalhas] em papel, guardanapos de mesa em papel, 

toalhas em papel, lenços de papel para remover ma-

quilhagem, cartão, cartas [cartões], manuais, livros, 

publicações impressas, periódicos, imagens, papel para 

embrulhos e embalagem, sacos [invólucros, bolsinhas] 

em papel ou em matérias plásticas, caixas em cartão 

ou em papel, sacos de lixo em papel ou em matérias 

plásticas; artigos para escritório excepto móveis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160454

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

 地址 Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Caixas dispensadoras de toalhetes em 

papel; dispensadores de papel higiénico; dispensa-

dores de sabonete; distribuidores para guardanapos; 

utensílios para casa de banho; dispensadores de aeros-

sóis, sem ser para uso médico; argolas e barras porta-

-toalhas; suportes para papel higiénico; escovas; panos 

para limpeza; instrumentos para limpeza, manuais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160455

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos; medica-

mentos para fins médicos; medicamentos para con-

sumo humano; preparados para diagnóstico para fins 

médicos; preparados químicos para f ins médicos; 

preparados biológicos para fins médicos; substâncias 

dietéticas adaptadas para uso medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160456

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/08

[730] 申請人 Requerente : 婕斯環球澳門有限公司

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335號至341號獲多利中

心15樓V及W座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 琥珀（香水）；香檸檬油；香木；杉木香

精油；檸檬香精油；科隆香水；熏衣草香水；帶香味的

水；花露水；香；含醚香料；醚香料；香精油；花精（香

料）；花香料原料；熏香製劑（香料）；蛋糕調味香料（香

精油）；化妝用油；茉莉油；熏衣草香油；製香料香水用

油；玫瑰油；紫羅酮（香水）；薄荷油（芳香油）；香料用

薄荷；麝香（香料）；香水；香料；使亞麻布發香用香粉；

麻布熏香束；黃樟油精；芳香劑（香精油）；飲料用香精

（香精油）；飲料用香料（香精油）；乾花瓣與香料混合物

（香料）；人造香料；合成精油；合成香料；合成香精；天

然精油；天然香精；精油；空氣芳香劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160461

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : ACES Corporation Limited

 地址 Endereço : 17/F, Austin Plaza, 83 Austin Road, 

Tsim Sha Tsui, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartão e artigos de cartão, papel e 

artigos de papel, impressos, papel timbrado, envelopes 

[papelaria], blocos para escrever, artigos de papelaria, 

livros, brochuras [folhetos, panfletos], revistas [perió-

dicas], livretes [livrinhos], catálogos, panfletos, cartas 

ou mapas, cartazes, invólucros (papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo dourado (Pantone 

110C); azul escuro (Pantone 2757C).

[210] 編號 N.º : N/160462

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : ACES Corporation Limited

 地址 Endereço : 17/F, Austin Plaza, 83 Austin Road, 

Tsim Sha Tsui, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de vendas na in-

ternet, serviços de compras por internet, serviços de 

publicidade e promoção na internet, pontos de venda a 

retalho; publicidade; assistência na direcção de negó-

cios; consultadoria na área da organização e direcção 

de negócios; promoção de vendas para terceiros; ma-

rketing; processo administrativo de ordens de compra; 

facturação; serviços de fornecimento a terceiros [com-

pra de produtos e de serviços para outras empresas]; 

fornecimento de informações de comerciais através de 

um website; disponibilização de um espaço de merca-

do on-line para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; demonstração de produtos; apresentação de 

produtos em qualquer meio de comunicação, para fins 

de venda a retalho.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo dourado (Pantone 

110C); azul escuro (Pantone 2757C).

[210] 編號 N.º : N/160463

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : ACES Corporation Limited

 地址 Endereço : 17/F, Austin Plaza, 83 Austin Road, 

Tsim Sha Tsui, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Cartão e artigos de cartão,  papel e 

artigos de papel, impressos, papel timbrado, envelopes 

[papelaria], blocos para escrever, artigos de papelaria, 

livros, brochuras [folhetos, panfletos], revistas [perió-

dicas], livretes [livrinhos], catálogos, panfletos, cartas 

ou mapas, cartazes, invólucros (papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo dourado (Pantone 

110C); azul escuro (Pantone 2757C).

[210] 編號 N.º : N/160464

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : ACES Corporation Limited

 地址 Endereço : 17/F, Austin Plaza, 83 Austin Road, 

Tsim Sha Tsui, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de gestão de vendas na in-

ternet, serviços de compras por internet, serviços de 

publicidade e promoção na internet, pontos de venda a 

retalho; publicidade; assistência na direcção de negó-

cios; consultadoria na área da organização e direcção 

de negócios; promoção de vendas para terceiros; ma-

rketing; processo administrativo de ordens de compra; 

facturação; serviços de fornecimento a terceiros [com-

pra de produtos e de serviços para outras empresas]; 

fornecimento de informações de comerciais através de 

um website; disponibilização de um espaço de merca-

do on-line para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; demonstração de produtos; apresentação de 

produtos em qualquer meio de comunicação, para fins 

de venda a retalho.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Amarelo dourado (Pantone 

110C); azul escuro (Pantone 2757C).

[210] 編號 N.º : N/160466

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160467

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 
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serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160468

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160469

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma 

variedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160470

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, 

serviços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160471

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para 

exposições e reuniões; serviços de catering; serviços 

de hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160472

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160473

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160474

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160475

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160476

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.



20706 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 49 期 —— 2019 年 12 月 4 日

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160477

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160478

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160479

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 



N.º 49 — 4-12-2019  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 20707

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160480

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160481

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160482

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160483

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 
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produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160484

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160485

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160486

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160487

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35
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[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160488

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160489

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160490

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.



20710 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 49 期 —— 2019 年 12 月 4 日

[210] 編號 N.º : N/160491

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160492

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160493

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160494

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160495

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160496

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160497

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160498

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 



20712 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 49 期 —— 2019 年 12 月 4 日

[210] 編號 N.º : N/160499

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160500

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160501

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160502

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160503

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160504

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160505

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

fortuna ou azar; serviços de jogos; serviços de entrete-

nimento sob a forma de produções teatrais e serviços 

de exposições de arte; serviços de campo de golfe e 

serviços de clube de golfe; fornecimento de boletins 

informativos no domínio dos serviços de casinos, ser-

viços de restauração, serviços de entretenimento e 

serviços de estâncias turísticas por correio electrónico; 

organização de seminários; organização de demons-

trações para fins educativos; aluguer de equipamento 

audiovisual; aluguer de palcos portáteis; preparação 

de efeitos especiais para stands de feiras e exposições; 

entretenimento, nomeadamente, produções de ilumi-

nação para fins de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160506

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : Las Vegas Sands Corp.

 地址 Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, nomeadamente, for-

necimento de instalações para convenções, conferên-

cias, banquetes, eventos sociais, angariação de fundos 

e eventos especiais; e prestação de serviços de aloja-

mento em hotéis; fornecimento de instalações para ex-

posições e reuniões; serviços de catering; serviços de 

hotel, bar, restaurante e catering.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160507

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09
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[730] 申請人 Requerente : 進緻餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門關閘騎士馬路107號地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 冷凍水果、果凍、果醬、奶及奶製品。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，茶色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160508

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : 進緻餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門關閘騎士馬路107號地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡、茶、可可、糖、西米、咖啡代用品、

冰製食品、蜂蜜、糖漿、調味用香料、飲用冰。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，茶色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160509

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : 進緻餐飲管理有限公司

 地址 Endereço : 澳門關閘騎士馬路107號地下

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 礦泉水、其他不含酒精的飲料，水果飲料

及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，白色，茶色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160512

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA RENOWN 

(RENOWN INCORPORATED)

 地址 Endereço : TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 

Koto-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; casa-

cos; vestidos; luvas [vestuário]; “hosiery”; gravatas; 

cintos [vestuário]; meias; roupa interior; ligas; faixas 

para a cabeça [vestuário]; lenços de lapela; bolsos para 

vestuário; lenços de cabeça e pescoço; sapatos; sandá-

lias; chinelos; fatos; jaquetas; coletes; blusões; saias; 

calças largas; calças de ganga; ceroulas; calças; cami-

solas; sweatshirts; malhas [vestuário]; camisas; camisas 

pólo; botas; calçado para desporto; peúgas; chapéus; 

bonés [chapelaria]; cachecóis; pijamas; vestidos; faixas 

para a cintura; uniformes; fatos de banho.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160513

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : KABUSHIKI KAISHA RENO-

WN (RENOWN INCORPORATED)

 地址 Endereço : TFT Building East 6F, 3-6-11 Ariake, 

Koto-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Têxteis e substitutos para têxteis; rou-

pa de casa; cortinas de matérias têxteis ou plástico; 

lenços de bolso; toalhas em matérias têxteis; tecidos; 

pano; tecidos de algodão; capas para almofadas; guar-

danapos em matérias têxteis; tecidos para uso têxtil; 

produtos têxteis, não incluídos noutras classes; cober-

turas de cama e mesa.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160514

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : FUBON FINANCIAL HOLD-

ING CO., LTD.
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 地址 Endereço : No. 237, Chien Kuo South Road, Sec. 

1, Taipei City 106, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[730] 申請人 Requerente : FUBON Sports & Entertainment 

Co., Ltd.

 地址 Endereço : 6F., No. 108, Sec. 1, Dunhua S. Road, 

Taipei City 105, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；組織體育比賽；提供不可下載的在

線電子出版物；娛樂信息；動物訓練；動物訓練；組織彩

票發行；健身指導課程；安排和組織專題研討會；籌劃聚

會（娛樂）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之藍色，綠色，黑色

及白色。

[210] 編號 N.º : N/160516

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : 安谷國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國臺中市北屯區后庄里新興路1之3之

1號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理顧問；工商管理輔助；連

鎖加盟經營管理顧問；在工商企業的商業事務或商業功

能方面提供管理幫助；組織商業或廣告展覽；組織商業

或廣告交易會；茶葉零售批發；商業中介服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160517

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : 安谷國際股份有限公司

 地址 Endereço : 中國臺中市北屯區后庄里新興路1之3之

1號

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 冷熱飲料店；快餐館；小吃店服務；冰果

店；茶飲店；咖啡廳；咖啡館；酒吧；餐廳；學校、工廠之

附設餐廳服務；提供食物和飲料服務；備辦宴席；會議室

出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160518

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : LABORATOIRE HRA PHAR-

MA

 地址 Endereço : 200 Avenue De Paris 92320 Chatillon, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；浸漬化妝水的紙巾。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160519

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : LABORATOIRE HRA PHAR-

MA

 地址 Endereço : 200 Avenue De Paris 92320 Chatillon, 

France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 皮膚用藥膏、藥水及藥用軟膏；醫用敷

料；膏藥、藥用貼布、醫療用膠布、衛生繃帶、包紮繃帶、

醫療用紗布、消毒藥水、消毒清潔紗布、醫療用無菌布。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160520

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : The Limited Liability Company 

EkoNiva-APK Holding

 地址 Endereço : 33 (thirty-three), Sovetskaya Street, 

397926, Shchuchye village, Liski district, Voronezh 

oblast, Russian Federation

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial
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[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 克非爾奶酒（奶飲料）；奶油（奶製品）；

油炸丸子；馬或駱駝乳酒（奶飲料）；黃油；牛奶；食用

蛋白；凝乳；牛奶飲料（以牛奶為主的）；牛奶製品；酸乳

酪；攪打過的奶油；乳清；奶酪；小牛皺胃中的凝乳（乳乾

酪用)。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色以及深綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160521

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : The Limited Liability Company 

EkoNiva-APK Holding

 地址 Endereço : 33 (thirty-three), Sovetskaya Street, 

397926, Shchuchye village, Liski district, Voronezh 

oblast, Russian Federation

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告代理；廣告空間出租；為消費者提供

商業信息和建議（消費者建議機構）；組織商業或廣告展

覽；組織商業或廣告交易會；為零售目的在通訊媒體上展

示商品；拍賣；替他人推銷；廣告材料出租；無線電廣告；

戶外廣告；廣告宣傳；廣告；計算機網絡上的在線廣告；

直接郵件廣告；電視廣告；替他人採購（替其他企業購買

商品或服務）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色以及深綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160522

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : The Limited Liability Company 

EkoNiva-APK Holding

 地址 Endereço : 33 (thirty-three), Sovetskaya Street, 

397926, Shchuchye village, Liski district, Voronezh 

oblast, Russian Federation

 國籍 Nacionalidade : 俄羅斯聯邦 Russa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Ser v iços : 倉庫出租；貨物遞送；快遞（信件或商

品）；汽車運輸；冰箱出租；商品打包；商品包裝；運輸；

貨物存儲；倉庫貯存。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色以及深綠色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160526

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區阪田華為總部

辦公樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 機頂盒；電視攝像機；照相機（攝影）；

智能手機；圖形加速器；計算機中央處理器；已錄製的計

算機操作程序；可下載的計算機應用軟件；平板電腦；已

錄製的或可下載的計算機軟件平臺；筆記本電腦；可下

載的手機應用軟件；計算機；數據處理設備；計算機存儲

裝置；中央處理器（CPU）；便攜式計算機；計算機硬件；

具有人工智能的人形機器人；穿戴式計算機；智能眼鏡

（數據處理）；智能手錶（數據處理）；智能戒指（數據處

理）；秤；人臉識別設備；可視電話；穿戴式行動追踪器；

計算機程序（可下載軟件）；已錄製的計算機程序；首飾

形式的通信設備；運載工具用導航儀器（隨載計算機）；

揚聲器；攝像機；電視機；耳機；頭戴式虛擬現實裝置；

穿戴式視頻顯示器；操作系統軟件。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/12，中國 Ch ina，編號

N.º 39603926

[210] 編號 N.º : N/160527

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區阪田華為總部

辦公樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 銷售展示架出租；進出口代理；通過網站

提供商業信息；網站流量優化；為推銷優化搜索引擎；價

格比較服務；替他人推銷；點擊付費廣告；自動售貨機出

租；藥品零售或批發服務；獸藥零售或批發服務；為商品

和服務的買賣雙方提供在綫市場；廣告；藥用、獸醫用、

衛生用製劑和醫療用品的零售服務；計算機網絡上的在

綫廣告；將信息編入計算機數據庫；計算機數據庫信息
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系統化；計算機文檔管理；在計算機數據庫中更新和維

護數據；為消費者提供商品和服務選擇方面的商業信息

和建議；自由職業者的商業管理；人員招收；商業企業遷

移；會計；商業審計；帳目審計；併購會計服務；為第三方

提供會計服務；有關會計的諮詢和信息；尋找贊助。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/12，中國 Ch ina，編號

N.º 39603928

[210] 編號 N.º : N/160528

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市龍崗區阪田華為總部

辦公樓

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機軟件設計；通過網站提供計算機

技術和編程信息；軟件即服務（SaaS）；雲計算；平臺即

服務（PaaS）；計算機軟件的更新和維護；多媒體產品的

設計和開發；計算機軟件研究和開發；手機軟件設計；軟

件設計和開發；手機應用軟件的設計和開發；即時通信用

軟件的設計和開發；數據處理用計算機程序的開發和創

建；電子數據存儲；驅動及操作系統軟件開發；質量體系

認證；使用單點登錄技術為在綫軟件應用提供用戶認證

服務；使用生物識別硬件和軟件技術為電子商務交易提

供用戶認證服務。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 P r ior idade : 2019/07/12，中國 Ch ina，編號

N.º 39603932

[210] 編號 N.º : N/160546

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/09

[730] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS 

CO., LTD.

 地址 Endereço : 614 Higashi Shiokoji-cho, Shiokoji-

-Karasuma, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8216, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Dispositivos de monitorização para 

registo do movimento de fichas de casino; dispositivos 

de monitorização para registo e rastreio de peças de 

jogo e jogadores; dispositivos de monitorização para 

identificação de peças de jogo e jogadores; dispositivos 

de monitorização para reconhecimento e contagem de 

peças de jogo e jogadores; dispositivos de inspecção de 

fichas de jogo; dispositivos de verificação de autentici-

dade de fichas de jogo; dispositivos para digitalização 

do número e da quantidade de fichas de jogo; disposi-

tivos para confirmação da identidade de fichas de jogo; 

software, nomeadamente para segurança do inventário 

de operações de casino através de medidas contra a 

falsificação e rastreamento e gestão em tempo real de 

numerário entre locais autorizados nas áreas de jogo 

e fornecimento de contagem total do inventário; soft-

ware para operações de casino, especificamente para 

optimização de jogos através da supervisão e valida-

ção das jogadas e de todas as transacções nas mesas e 

rastreamento da actividade dos jogadores; software de 

banco de dados, nomeadamente, armazenamento de 

todas a informação sobre o numerário do casino.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160547

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 P rodutos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

食品），以上產品均來自加拿大。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，金色，啡色，如圖所

示。
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[210] 編號 N.º : N/160548

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : 王偉成

 地址 Endereço : 香港葵涌葵豐街1-15號盈業大廈A座

1012室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物、藥膏、藥油、藥散、中西成藥、維他

命營養補充劑、藥丸、醫用營養品、藥用片劑、藥用膠囊

劑、藥用噴霧劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160549

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : 王偉成

 地址 Endereço : 香港葵涌葵豐街1-15號盈業大廈A座

1012室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥物、藥膏、藥油、藥散、中西成藥、維他

命營養補充劑、藥丸、醫用營養品、藥用片劑、藥用膠囊

劑、藥用噴霧劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160550

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Islestarr Holdings Limited

 地址 Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmi-

th, London W6 7BJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品, 皮膚護理製劑；隨身攜帶的粉餅

盒；唇膏；唇彩；化妝粉和粉底；保濕乳液；美容護理製

劑；身體護理製劑；個人用香精油；化妝品清洗劑；面部、

手和身體用乳液、霜和調節劑；美容面膜；研磨布；研磨

紙；研磨材料；假髮黏貼劑；化妝用黏合劑；剃鬚後用液；

化妝用杏仁乳；杏仁油；杏仁肥皂；化妝用蘆薈製劑；明

礬石（收斂劑）；琥珀香水；防汗皂；防汗劑（化妝品）；

芳香劑（香精油）；化妝用收斂劑；非醫用香膏；非醫用浴

鹽；洗澡用化妝製劑；鬍鬚染料；香檸檬油；化妝用漂白

劑（脫色劑）；口氣清新噴霧；口氣清新片；香皂；杉木香

精油；香櫞香精油；潔膚乳液；梳妝用顏料；去色劑；家

庭洗衣用亮色化學品；成套化妝品；減肥用化妝品；動物

用化妝品；化妝用棉籤；化妝棉；化妝用雪花膏；皮膚增

白霜；牙用漂白凝膠；除臭皂；個人或動物用除臭劑；脫

毛劑；脫毛製劑；個人清潔或祛味用下體注洗液；乾洗式

洗髮劑；化妝染料；古龍水；金剛砂；醚類香精；香精油；

花精（香料）；眉毛化妝品；眉筆；假睫毛黏膠；睫毛用化

妝製劑；假睫毛；假髮黏合劑；假指甲；花香料原料；花精

（香料）；汗足皂；牙用漂白凝膠；化妝用油脂；染髮劑；

潤髮乳；噴髮膠；毛髮捲曲劑；化妝用過氧化氫；香；紫羅

酮（香料）；茉莉油；次氯酸鉀；化妝用礦脂；祭祀用香；

成套化妝品；薰衣草油；薰衣草水；檸檬香精油；化妝洗

液；浸化妝水的薄紙；化妝劑；化妝品清洗劑；睫毛膏；非

醫用按摩凝膠；梳妝用洗面奶；薄荷油（芳香油）；香料

用薄荷；麝香（香料）；鬍鬚用蠟；指甲彩繪貼片；指甲護

劑；指甲油；假指甲；燙髮中和劑；化妝用油；製香料香水

用油；梳妝用油；化妝筆；香料；香水；假牙用拋光劑；化

妝用潤髮脂；化妝粉；浮石；玫瑰油；香波；修面劑；剃鬚

皂；護膚用化妝劑；肥皂；防曬劑；曬黑製劑（化妝品）；

梳妝用滑石粉；萜烯烴（香精油）；淡香水；梳妝用品；化

妝用裝飾變色劑；除指甲油製劑；燙髮劑；除汗毛用蠟；

頭髮護理製劑。

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 2019/04/10，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 018050732

[210] 編號 N.º : N/160559

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : KIDILIZ GROUP

 地址 Endereço : 6 bis rue Gabriel Laumain, 75010 Pa-

ris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; camisetas; camisolas com 

gola alta; blusas de alças; camisas; blusas: sweatshirts; 

coletes; cardigãs, pulôveres; calças; macacões compri-

dos e curtos; calções curtos e calções de banho; saias; 

vestidos; macacões (vestuário); fatos de banho; jaque-

tas; roupa interior; cuecas de homem; coletes; cuecas 

de senhora, bodies; chinelos; peúgas; collants; lingerie; 

pijamas; camisas de dormir; vestidos de noite, rou-

pões de banho; babetes sem ser em papel; roupas para 

bebés; calçado (excepto calçado ortopédico); sapatos 

de lona e couro; sapatilhas; botas; botins; sandálias; 
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calçado com sola flexível e solas para calçado para 

caminhadas; sapatos de praia; correias para vestuário; 

cintos (vestuário); chapelaria; tapa-orelhas (vestuário); 

lenços de cabeça ou pescoço, xales, faixas para vestir; 

bonés (chapelaria), boinas, luvas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160563

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : WYSÔ Bogner GmbH

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos, em especial sacos de mão, 

mochilas, cofres de viagem e malas de viagem; sacos 

de viagem para vestuário; sacos desportivos; sacos 

para sapatos de desporto; sacos de viagem; invólucros 

para vestuário; sacos com rodas e sacos de tiracolo; 

pastas [marroquinaria] [porta-documentos]; carteiras 

de bolso; bolsas, bolsas de cintura; couro e imitações 

de couro e produtos nestas matérias, nomeadamente 

bagagem e outros tipos de porta bagagens, sacos para 

cosméticos, estojos de toilette (não guarnecidos), cai-

xas para chapéus, maletas para documentos, sacas, es-

tojos de toilette, sacos [invólucros, sacos de mão] para 

a embalagem, caixinhas, contentores, caixas, conjuntos 

de viagem, bolsas para sapatos, mochilas com cordões, 

pequenos artigo em couro, nomeadamente, carteiras 

para cartões (carteiras), estojos de identificação, estojo 

para chaves, etiquetas para bagagem; peles de animais; 

arreios e artigos de selaria; selas para cavalos, mantas 

para cavalos e capas para cavalos; chicotes; roupas 

para animais de estimação; bengalas; chapéus-de-

-chuva e chapéus-de-sol.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160564

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : WYSÔ Bogner GmbH

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; calçado; calçado de des-

porto, em especial botas de esqui e snowboard; chape-

laria; meias de malha; roupa interior; roupa exterior 

para condições meteorológicas extremas; vestuário 

desportivo; uniformes de desporto; cintas elásticas 

[roupa interior]; cintos; luvas; lenços do pescoço e xai-

les; passa-montanhas [gorro que cobre a cabeça e o 

pescoço]; luvas para esqui e luvas para snowboard.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160565

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : WYSÔ Bogner GmbH

 地址 Endereço : St.-Veit-Str. 4, 81673 München, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

rede informática; gestão de negócios comerciais; admi-

nistração comercial; demonstração de produtos com 

fins publicitários; apresentação de produtos e serviços; 

apresentação de produtos nos meios de comunicação 

para fins de venda a retalho; fornecimento de informa-

ções relacionadas com assuntos comerciais através da 

Internet; serviços de venda a retalho e por grosso (in-

cluindo programas de televenda) e on-line e por catá-

logo de qualquer género dos produtos seguintes: sa-

bões, artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos não medicinais, loções capilares, preparações para 

branquear e outras substâncias para a lavagem (in-

cluindo orgânicas), saquetas para perfumar a roupa, 

produtos de lavandaria, panos impregnados com de-

tergentes para limpar, fragrâncias para uso doméstico, 

produtos para perfumar o ar, varetas de incenso, pot-

pourris aromáticos, preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, velas perfumadas, velas e pa-

vios para iluminação, óculos, óculos graduados, óculos 

antirreflexo e óculos de sol e peças e acessórios para 

os mesmos, isto é, lentes de substituição, armações de 

substituição, hastes de substituição e peças para adap-

tar ao nariz de substituição, estojos especialmente 

adaptados para óculos e óculos de sol e suas peças e 

acessórios, capacetes e óculos de protecção para des-

porto, especialmente capacetes e óculos para snow-
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board e ski, capacetes para motociclistas, viseiras para 

capacetes, câmaras para capacetes, bandas reflectoras 

para vestuário, bandas reflectoras para vestir, para a 

prevenção de acidentes, joelheiras, cotoveleiras, pro-

tecções para a coluna e caneleiras para protecção con-

tra acidentes (com excepção de artigos de desporto), 

discos compactos, DVDs e outros meios de registo di-

gital (incluindo unidades de disco amovível [USB flash 

drives]), aparelhos para o registo, a transmissão, a re-

produção do som ou de imagens, equipamento e com-

putadores de processamento de dados, software infor-

mático, simuladores electrónicos para treino de des-

portos, bicicletas (incluindo bicicletas dobráveis e as 

suas peças), porta-bicicletas para automóveis, acessó-

rios para bicicletas para transportar bebidas e baga-

gem, incluindo porta-bidons para bicicletas, kits de re-

paração para pneus de bicicletas, encaixes de pés para 

pedias de bicicleta, coberturas para selins de bicicle-

tas, bicicletas eléctricas (também dobráveis), veleiros, 

incluindo barcos à vela, veículos terrestres à vela para 

a praia, barcos, incluindo barcos a motor, veículos 

aquáticos (barcos e navios), botes insufláveis, automó-

veis, veículos autónomos, suportes de bagagem para 

veículos, em especial para transportar equipamento 

desportivo, joias, joalharia, pedras preciosas, instru-

mentos de relojoaria e cronométricos, incluindo cronó-

metros, metais preciosos e suas ligas e produtos em 

metais preciosos ou revestidos com aqueles, decora-

ções para vestuário (em metais preciosos), material 

impresso, fotografias, artigos de papelaria, artigos 

para desenho e materiais para artistas, pincéis, artigos 

para escritório (com excepção dos móveis), material de 

ensino ou de instrução (com excepção de aparelhos), 

papel, cartão e produtos nestes materiais, moldes para 

a costura, estojos, caixas e sacos em papel e/ou cartão 

para embalagens decorativas ou apresentação de arti-

gos de moda e acessórios de moda, joalharia e bijuta-

ria, cosméticos e acessórios para a casa, blocos de no-

tas e calendários, sacos, em especial sacos de mão, 

mochilas, cofres de viagem e malas de viagem, sacos 

de viagem para vestuário, sacos desportivos, sacos 

para sapatos de desporto, sacos de viagem, sacos de 

viagem para vestuário, sacos com rodas e sacos de ti-

racolo, pastas [marroquinaria] [porta-documentos], 

carteiras de bolso, porta-moedas, bolsas de cintura, 

couro e imitações do couro e produtos nestas matérias, 

peles de animais, arreios e artigos de selaria, selas 

para cavalos, mantas para cavalos e capas para cava-

los, chicotes, roupas para animais de estimação, ben-

galas, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, mobiliário, 

prateleiras de arrumação para equipamento de esqui e 

de desporto, espelhos, molduras, suportes para vestuá-

rio, cabides para casacos, artigos de escritório [mobili-

ário], móveis para estações de trabalho informáticas, 

balcões de loja, prateleiras (estantes) para arrumos e 

armários, móveis para uso industrial, divisórias de es-

paços (móveis), tecidos correspondentes para forrar 

móveis, prateleiras de móveis, expositores (mobiliário), 

expositores para fins publicitários, produtos, não in-

cluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, jun-

co, vime, chifre, osso, baleia, conchas, âmbar, madre-

pérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas 

matérias ou em matérias plásticas, artigos de vidro, 

garrafas isolantes, recipientes térmicos para bebidas, 

recipientes térmicos para alimentos, cantis para des-

portos, pincéis para a barba, esticadores de vestuário, 

prensas para calças, escovas, em especial para a limpe-

za da roupa e do calçado e para fins de toilette, fras-

cos, prensas para calças, pentes, estojos para pentes, 

saca-rolhas, malas de piquenique (loiça), dispensado-

res de sabonete, recipientes para bebidas, copos para 

bebidas, escovas de dentes, tendas e acessórios para 

tendas, lonas, velas, sacos, sacos para tendas, sacos 

para embalagem e invólucros para embalagem em ma-

térias têxteis, tecidos e fibras sintéticas para uso têxtil, 

tecidos, tecidos e produtos têxteis, tecidos tricotados, 

matérias têxteis e tecidos e malha elástica, todos os 

produtos atrás referidos para uso no fabrico de vestuá-

rio de desporto, cobertas para cama, roupa de cama e 

jogos de cama, capas para almofadas, bases protecto-

ras de mesas, toalhas de mesa, toalhas de centro de 

mesa e toalhas de mesa (sem ser em papel), sacos-ca-

ma, forros para sacos-cama, sacos adaptados como sa-

cos de dormir, cortinas em matérias têxteis ou em ma-

térias plásticas, cortinas, forros [tecidos], produtos 

têxteis para uso doméstico, revestimentos de móveis 

ou capas em matérias têxteis ou matérias plásticas, co-

berturas de protecção para móveis, esteiras de mesa, 

sem ser em papel, edredões, coberturas de cama, man-

tas de viagem, toalhas em matérias têxteis, guardana-

pos em matérias têxteis, lenços em matérias têxteis, 

vestuário, calçado, calçado para desporto, em especial 

botas de esqui e snowboard, chapelaria, meias de ma-

lha, roupa interior, roupa exterior para condições me-

teorológicas extremas, vestuário desportivo, uniformes 

de desporto, cintas elásticas [roupa interior], cintos, lu-

vas, lenços do pescoço e xailes, passa-montanhas [gor-

ro que cobre a cabeça e o pescoço], botões, colchetes e 

ilhós e agulhas, fechos de correr, fechos, fitas e laços, 

rendas e bordados, emblemas ornamentais, apliques 
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[retrosaria], remendos para vestuário, bordados para 

vestuário, ganchos de pressão [fechos] para vestuário, 

fivelas, especialmente fivelas para vestuário, bandas 

para nomes em matérias têxteis para marcar e identifi-

car vestuário, artigos de ginástica e de desporto, jogos, 

brinquedos e artigos de brincar, esquis, pranchas de 

snowboard, pranchas de skimboard, marretas, pran-

chas de surf e peças para todos os produtos acima 

mencionados, bastões para esqui, fixadores de esqui e 

snowboard e peças para os mesmos, ceras para esquis, 

joelheiras, cotoveleiras, protecções para a coluna e ca-

neleiras e protecções para o pulso para desportistas, 

em especial luvas de esqui, de snowboard e luvas de 

golfe, braçadeiras para esquis, sacos especialmente 

adaptados para equipamento desportivo e artigos de 

desporto, capas para encadernação, sacos para tacos 

de golfe, com ou sem rodas, tacos de golfe, artigos 

para a prática de golfe, bolas de golfe, marcadores de 

bolas de golfe, tapetes para a prática de golfe, bicicle-

tas de ginástica [estáticas]; serviços relacionados com 

programas de fidelização de clientes, de incentivos e 

de bónus; serviços relacionados com programas de fi-

delização de clientes, de incentivos e de bónus; explo-

ração de um clube de clientes para fins de negócio, 

promocionais e/ou de publicidade; publicidade para ci-

nema e televisão; demonstrações de produtos em mon-

tras de lojas e programas de vendas por televisão, tam-

bém com modelos ao vivo; consultadoria em negócios 

comerciais para conceitos em regime de franchising; 

serviços de agências de modelos; organização e apre-

sentação de desfiles de moda com fins comerciais e 

promocionais; demonstração de produtos em montras 

com modelos ao vivo; gestão de negócios comerciais 

relacionados com recintos e instalações desportivos 

(para terceiros); publicidade de bens e serviços através 

do patrocínio de eventos desportivos; angariação de 

patrocínios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160566

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : 冠軍澳之味國際食品廠有限公司

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路175號至179號建業工

業大廈11樓A座

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 零售，批發（零食食品）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，黑色，紅色，（如圖所

示）。

[210] 編號 N.º : N/160567

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração e gestão de negócios; 

assistência em gestão de actividades comerciais, no-

meadamente, desenvolvimento de casos de projectos 

de negócios, escopo do projecto, estratégias de entrega 

de projectos, serviços de gestão de risco, serviços de 

direcção de projectos, governação de projectos, pres-

tação de serviços de auditoria de projectos, gestão 

de projectos, consultoria corporativa, consultoria de 

gestão, planeamento de desenvolvimento de negócios; 

consultoria de gestão de negócios na área de desenvol-

vimento de equipas, nomeadamente, aquisição, forma-

ção e gestão de uma equipa de concepção composta 

por consultores, especialistas e assessores de concep-

ção; consultoria e informações económicas para os 

sectores industriais e comerciais para planeamento, or-

ganização, monitorização e execução de projectos em 

diferentes sectores de uma empresa, nomeadamente, 

programação de projectos, fornecimento de estratégias 

de compras, aquisição de gestão, análises de negócios, 

serviços de consultoria comercial, análise comercial, 

serviços de revisão comercial de projectos, estudos 

económicos e de viabilidade e serviços de liderança de 

projectos; serviços de consultoria profissional relacio-

nados com a gestão de informações comerciais.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde e tons de 

amarelo.

[210] 編號 N.º : N/160569

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria profissional em 

relação de gestão de resíduos, tratamentos de água, 

purificação de ar, purificação de água, reprocessamen-

to de águas residuais, tratamento de resíduos, produ-

ção de gás, produção de petróleo, geração de electrici-

dade, geração de energia, geração de energia eléctrica; 

serviços de consultoria profissional relacionados com 

remediação ambiental, nomeadamente serviços de 

tratamento de solos, resíduos e / ou água; serviços de 

consultadoria profissional em relação de saúde e segu-

rança ambiental, nomeadamente avaliações relaciona-

das com serviços de remediação anti-bolor; serviços de 

consultoria profissional relacionados com remediação 

ambiental, nomeadamente, destruição de resíduos e 

descontaminação de materiais perigosos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde e tons de 

amarelo.

[210] 編號 N.º : N/160570

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Engenharia civil; prestação de serviços 

de garantia de qualidade na área de construção; ser-

viços de consultoria profissional em engenharia am-

biental e do solo, qualidade de ar, ciências biológicas, 

arqueologia, engenharia, hidrogeologia, hidrologia, 

engenharia geotécnica, geologia, geofísica, engenharia 

ambiental, engenharia civil, engenharia civil, seguran-

ça ambiental, estudos de viabilidade ambiental, avalia-

ção ambiental, conformidade, e planeamento, avalia-

ção ambiental dos níveis de ruído e de contaminantes 

no ar incluindo amianto e bolor, engenharia de minas, 

arquitectura, design e desenvolvimento de software, e 

design e desenvolvimento de páginas de Internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Tons de verde e tons de 

amarelo.

[210] 編號 N.º : N/160571

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração e gestão de negócios; 

assistência em gestão de actividades comerciais, no-

meadamente, desenvolvimento de casos de projectos 

de negócios, escopo do projecto, estratégias de entrega 

de projectos, serviços de gestão de risco, serviços de 

direcção de projectos, governação de projectos, pres-

tação de serviços de auditoria de projectos, gestão 

de projectos, consultoria corporativa, consultoria de 

gestão, planeamento de desenvolvimento de negócios; 

consultoria de gestão de negócios na área de desenvol-

vimento de equipas, nomeadamente, aquisição, forma-

ção e gestão de uma equipa de concepção composta 

por consultores, especialistas e assessores de concep-

ção; consultoria e informações económicas para os 

sectores industriais e comerciais para planeamento, or-

ganização, monitorização e execução de projectos em 

diferentes sectores de uma empresa, nomeadamente, 

programação de projectos, fornecimento de estratégias 

de compras, aquisição de gestão, análises de negócios, 

serviços de consultoria comercial, análise comercial, 

serviços de revisão comercial de projectos, estudos 

económicos e de viabilidade e serviços de liderança de 

projectos; serviços de consultoria profissional relacio-

nados com a gestão de informações comerciais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160573

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria profissional em 

relação de gestão de resíduos, tratamentos de água, 

purificação de ar, purificação de água, reprocessamen-

to de águas residuais, tratamento de resíduos, produ-

ção de gás, produção de petróleo, geração de electrici-

dade, geração de energia, geração de energia eléctrica; 

serviços de consultoria profissional relacionados com 

remediação ambiental, nomeadamente serviços de 

tratamento de solos, resíduos e / ou água; serviços de 

consultadoria profissional em relação de saúde e segu-

rança ambiental, nomeadamente avaliações relaciona-

das com serviços de remediação anti-bolor; serviços de 

consultoria profissional relacionados com remediação 

ambiental, nomeadamente, destruição de resíduos e 

descontaminação de materiais perigosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160574

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Engenharia civil; prestação de serviços 

de garantia de qualidade na área de construção; ser-

viços de consultoria profissional em engenharia am-

biental e do solo, qualidade de ar, ciências biológicas, 

arqueologia, engenharia, hidrogeologia, hidrologia, 

engenharia geotécnica, geologia, geofísica, engenharia 

ambiental, engenharia civil, engenharia civil, seguran-

ça ambiental, estudos de viabilidade ambiental, avalia-

ção ambiental, conformidade, e planeamento, avalia-

ção ambiental dos níveis de ruído e de contaminantes 

no ar incluindo amianto e bolor, engenharia de minas, 

arquitectura, design e desenvolvimento de software, e 

design e desenvolvimento de páginas de Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160575

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Administração e gestão de negócios; 

assistência em gestão de actividades comerciais, no-

meadamente, desenvolvimento de casos de projectos 

de negócios, escopo do projecto, estratégias de entrega 

de projectos, serviços de gestão de risco, serviços de 

direcção de projectos, governação de projectos, pres-

tação de serviços de auditoria de projectos, gestão 

de projectos, consultoria corporativa, consultoria de 

gestão, planeamento de desenvolvimento de negócios; 

consultoria de gestão de negócios na área de desenvol-

vimento de equipas, nomeadamente, aquisição, forma-

ção e gestão de uma equipa de concepção composta 

por consultores, especialistas e assessores de concep-

ção; consultoria e informações económicas para os 

sectores industriais e comerciais para planeamento, or-

ganização, monitorização e execução de projectos em 

diferentes sectores de uma empresa, nomeadamente, 

programação de projectos, fornecimento de estratégias 

de compras, aquisição de gestão, análises de negócios, 

serviços de consultoria comercial, análise comercial, 

serviços de revisão comercial de projectos, estudos 

económicos e de viabilidade e serviços de liderança de 

projectos; serviços de consultoria profissional relacio-

nados com a gestão de informações comerciais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160577

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria profissional em 

relação de gestão de resíduos, tratamentos de água, 

purificação de ar, purificação de água, reprocessamen-

to de águas residuais, tratamento de resíduos, produ-

ção de gás, produção de petróleo, geração de electrici-

dade, geração de energia, geração de energia eléctrica; 

serviços de consultoria profissional relacionados com 

remediação ambiental, nomeadamente serviços de 

tratamento de solos, resíduos e / ou água; serviços de 

consultadoria profissional em relação de saúde e segu-

rança ambiental, nomeadamente avaliações relaciona-

das com serviços de remediação anti-bolor; serviços de 

consultoria profissional relacionados com remediação 

ambiental, nomeadamente, destruição de resíduos e 

descontaminação de materiais perigosos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160578

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : Golder Associates Corporation

 地址 Endereço : 5170 Peachtree Road, Building 100, 

Suite 300 Atlanta, Georgia, USA 30341

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Engenharia civil; prestação de serviços 

de garantia de qualidade na área de construção; ser-

viços de consultoria profissional em engenharia am-

biental e do solo, qualidade de ar, ciências biológicas, 

arqueologia, engenharia, hidrogeologia, hidrologia, 

engenharia geotécnica, geologia, geofísica, engenharia 

ambiental, engenharia civil, engenharia civil, seguran-

ça ambiental, estudos de viabilidade ambiental, avalia-

ção ambiental, conformidade, e planeamento, avalia-

ção ambiental dos níveis de ruído e de contaminantes 

no ar incluindo amianto e bolor, engenharia de minas, 

arquitectura, design e desenvolvimento de software, e 

design e desenvolvimento de páginas de Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160582

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : 健合香港有限公司

 Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中

心40樓4007-09室

 Suites 4007-09 40/F One Island East Taikoo Place 18 

Westlands Road Quarry Bay Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não-alcoólicas; refrigerantes; 

águas minerais; bebidas energéticas; bebidas despor-

tivas; bebidas de frutas, sumos de frutas, sumos de 

vegetais; xaropes para fazer bebidas; bebidas contendo 

vitaminas; bebidas não-alcoólicas para suplementar 

o corpo com vitaminas essenciais; água potável com 

vitaminas; bebidas não-alcoólicas que contenham ca-

nabidiol (CBD) e cânhamo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160585

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : 健合香港有限公司

 Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited

 地址 Endereço : 香港鰂魚涌太古坊華蘭路18號港島東中

心40樓4007-09室

 Suites 4007-09 40/F One Island East Taikoo Place 18 

Westlands Road Quarry Bay Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas não-alcoólicas; refrigerantes; 

águas minerais; bebidas energéticas; bebidas despor-

tivas; bebidas de frutas, sumos de frutas, sumos de 

vegetais; xaropes para fazer bebidas; bebidas contendo 
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vitaminas; bebidas não-alcoólicas para suplementar 

o corpo com vitaminas essenciais; água potável com 

vitaminas; bebidas não-alcoólicas que contenham ca-

nabidiol (CBD) e cânhamo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160586

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/10

[730] 申請人 Requerente : STADA Arzneimittel AG

 地址 Endereço : Stadastraβe 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, 

Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para o 

cabelo, em particular cosméticos e produtos de higiene 

pessoal para o cuidado da pele e cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160640

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

 地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

座第八層第815-1室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 棋盤遊戲器具；戰爭遊戲或角色扮演遊

戲；軟體玩具；玩具、遊戲、小玩意和新奇物品；動作塑像

（玩具或小玩意）；動作玩具；紙牌盒子；可收納的玩具

小塑像；棋盤遊戲匯編；以套件形式出售的工藝玩具；工

藝模型套件；骰子；遊戲器具；用於製造玩具模型的零件

套件（可完整售出）；玩具小塑像的模型工藝套件；用於

角色扮演遊戲的模型；用於戰爭遊戲的模型；塑料玩具

雕像模型；用於戰爭遊戲的微型模型；用於遊戲的微型

模型；塑料模型玩具；角色扮演遊戲；桌上足球桌子；玩

具動作雕像；供戰爭遊戲使用的士兵模型；遊戲手柄；操

縱桿類遊戲手柄；自動和投幣啟動的遊戲機；視頻遊戲

機器；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機；娛樂場用視頻

遊戲機；遊戲機控制器；視頻遊戲操縱桿；便攜式遊戲機

屏幕專用保護膜；視頻遊戲機；玩視頻遊戲用手持設備；

遊戲廳用遊戲機；抓物遊戲機；家用視頻遊戲機；非與

電視機連用的電子遊戲機；與電視機接收器連用的遊戲

機；帶液晶屏幕的電池驅動的計算機遊戲機；手持視頻

遊戲機專用包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160641

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

 地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

座第八層第815-1室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 為娛樂目的安排和舉辦會議；遊戲廳服

務；書籍出版；出版具有提供在線電腦遊戲性質的電腦

遊戲；出版電腦遊戲手冊；布景出租；電腦遊戲領域的

娛樂服務；安排和舉辦娛樂方面的會議；娛樂視聽展示

服務；電腦及電子遊戲娛樂服務；比賽性質的娛樂服務；

娛樂性質的粉絲俱樂部服務；娛樂目的的粉絲俱樂部組

織；娛樂目的的粉絲俱樂部；為娛樂目的舉辦演出；在計

算機網絡上提供在線遊戲；通過計算機網絡在線提供的

遊戲服務；在計算機網絡上提供在線虛擬現實遊戲；提

供在線計算機遊戲；通過網站提供娛樂信息；遊戲機器

和設備出租；通過互聯網方式提供的電子遊戲服務；電

子遊戲廳服務；組織電子競技遊戲比賽；俱樂部服務（娛

樂或教育）；舞臺布景出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160642

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 南昌黑鯊科技有限公司

 地址 Endereço : 中國江西省南昌市南昌經濟技術開發區

玉屏東大街299號1#清華科技園（江西）內的華江大廈A

座第八層第815-1室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 棋盤遊戲器具；戰爭遊戲或角色扮演遊

戲；軟體玩具；玩具、遊戲、小玩意和新奇物品；動作塑像

（玩具或小玩意）；動作玩具；紙牌盒子；可收納的玩具

小塑像；棋盤遊戲匯編；以套件形式出售的工藝玩具；工
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藝模型套件；骰子；遊戲器具；用於製造玩具模型的零件

套件（可完整售出）；玩具小塑像的模型工藝套件；用於

角色扮演遊戲的模型；用於戰爭遊戲的模型；塑料玩具

雕像模型；用於戰爭遊戲的微型模型；用於遊戲的微型

模型；塑料模型玩具；角色扮演遊戲；桌上足球桌子；玩

具動作雕像；供戰爭遊戲使用的士兵模型；遊戲手柄；操

縱桿類遊戲手柄；自動和投幣啟動的遊戲機；視頻遊戲

機器；帶有液晶顯示屏的便攜式遊戲機；娛樂場用視頻

遊戲機；遊戲機控制器；視頻遊戲操縱桿；便攜式遊戲機

屏幕專用保護膜；視頻遊戲機；玩視頻遊戲用手持設備；

遊戲廳用遊戲機；抓物遊戲機；家用視頻遊戲機；非與

電視機連用的電子遊戲機；與電視機接收器連用的遊戲

機；帶液晶屏幕的電池驅動的計算機遊戲機；手持視頻

遊戲機專用包。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160643

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 新道樂恆文化旅遊發展集團（上

海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區唐陸路2685號2號

樓206室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 工程學；工程繪圖；質量控制；技術研究；

質量評估；建築學諮詢；建設項目的開發；建築製圖；室

內設計；室內裝飾設計。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色及灰色，如圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160644

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 新道樂恆文化旅遊發展集團（上

海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區唐陸路2685號2號

樓206室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 工程學；工程繪圖；質量控制；技術研究；

質量評估；建築學諮詢；建設項目的開發；建築製圖；室

內設計；室內裝飾設計。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、藍色、灰色及黃色，如

圖所示。

[210] 編號 N.º : N/160645

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 新道樂恆文化旅遊發展集團（上

海）有限公司

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區唐陸路2685號2號

樓206室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 工程學；工程繪圖；質量控制；技術研究；

質量評估；建築學諮詢；建設項目的開發；建築製圖；室

內設計；室內裝飾設計。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160650

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 王燕

 地址 Endereço : 中國河北省深州市榆科鎮東杏園村122

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；餐廳；假日野營住宿服務；咖

啡館；茶館；自助餐廳；住所代理（旅館、供膳寄宿處）；

飯店；酒吧服務；快餐館；日式料理餐廳；供應烏冬面和

蕎麥面的餐館；臨時住宿處出租；臨時住宿的接待服務

（抵達及離開的管理）；汽車旅館；烹飪設備出租；動物

寄養；寄宿處；寄宿處預訂；提供野營場地設施。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160651

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11
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[730] 申請人 Requerente : 譽名科技有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市市轄區高新區技術

開發區科學大道57號國家廣告產業園2號樓5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serv iços : 廣告；廣告代理；計算機網絡和網站的

在線推廣；商業管理輔助；商業信息；特許經營的商業管

理；通過網站提供商業信息；通過電視、無線電和郵件進

行廣告宣傳服務；進出口代理；拍賣；替他人推銷；市場

營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；為推銷

優化搜索引擎；人事管理諮詢；商業企業遷移；網站流量

優化；會計；尋找贊助；藥用、獸醫用、衛生用製劑和醫療

用品的零售服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160652

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 譽名科技有限公司

 地址 Endereço : 中國河南省鄭州市市轄區高新區技術

開發區科學大道57號國家廣告產業園2號樓5層

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 安全及防盜警報系統的監控；安全保衛

諮詢；社交陪伴；交友服務；在線社交網絡服務；互聯網

域名租賃；知識產權諮詢；計算機軟件許可；域名註冊；

全球計算機網絡上的用戶識別用域名註冊；調解；仲裁；

版權管理；知識產權許可；商標代理服務；計算機軟件許

可；服裝出租；計劃和安排婚禮服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160674

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

 Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二

座龍景臺1樓C座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 P ro duto s : 中藥、人參、鹿茸、燕窩、營養品（醫

用）、健康食品、衛生用品、嬰兒食品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160675

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

 Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二

座龍景臺1樓C座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉類，魚類，家禽，醃漬、冷凍及煮熟的

水果和蔬菜，乾製海產，乾果，冷凍海產，魚湯，肉湯，蔬

菜湯；保存裝及乾製的海產、貝類、魚；由其製成的食品；

由其製成的醬汁及濃汁；罐頭海產；罐頭鮑魚。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160676

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

 Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二

座龍景臺1樓C座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒，礦泉水，汽水，不含酒精的飲料，

果汁，涼茶。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160677

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11
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[730] 申請人 Requerente : 梁偉勝

 Leong Wai Seng

 地址 Endereço : 澳門氹仔東北馬路731號聚龍花園第二

座龍景臺1樓C座

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 中藥、乾製食品、冷凍食品、乾製海產、冷

凍海產、人參、鹿茸、燕窩、茶葉、乾果、健康食品、保健

品、包裝食品、煮熟的包裝飲料、煮熟的包裝食品、煮熟

的包裝中藥及涼茶之銷售及批發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160678

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : GETHERICH HK LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍紅磡民樂街21號富高工業中心

B座3樓326室

 Unit 326, 3/F Blk B Focal Ind Ctr No 21 Man Lok St 

Hunghom Kl Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾；蛋糕；巧克力；甜食；曲奇。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160679

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 一元堂集團有限公司

 YAT YUEN TONG GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城商場

UG樓51室

 Flat/Rm 51, UG/F, China Hong Kong City, 33 Canton 

Road, Tsim Sha Tsui, Kl, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 保健藥；補藥；藥品；冬蟲夏草。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160680

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 一元堂集團有限公司

 YAT YUEN TONG GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城商場

UG樓51室

 Flat/Rm 51, UG/F, China Hong Kong City, 33 Canton 

Road, Tsim Sha Tsui, Kl, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用燕窩；海味；花膠；海參；鮑魚；魚

翅。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160681

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 一元堂集團有限公司

 YAT YUEN TONG GROUP LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城商場

UG樓51室

 Flat/Rm 51, UG/F, China Hong Kong City, 33 Canton 

Road, Tsim Sha Tsui, Kl, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；食用蜂膠；糕點。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160682

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 一元堂集團有限公司

 YAT YUEN TONG GROUP LIMITED
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 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城商場

UG樓51室

 Flat/Rm 51, UG/F, China Hong Kong City, 33 Canton 

Road, Tsim Sha Tsui, Kl, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 為零售目的在通訊媒體上展示商品；在

線零售服務；市場營銷；進出口代理；廣告宣傳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160683

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 青海互助青稞酒股份有限公司

 地址 Endereço : 中國青海省海東市互助土族自治縣威遠

鎮西大街6號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 果酒（含酒精）；白蘭地；混合威士忌；葡

萄酒；伏特加酒；白酒；青稞酒；酒精飲料原汁；燒酒；威

士忌；酒精飲料（啤酒除外）；清酒（日本米酒）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160687

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : Incyte Holdings Corporation

 地址 Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803-4404, United States

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações quimico-farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160700

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

 地址 Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares n.º 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, Preto, Castanho 

e Amarelo tal como exemplar da marca.

[210] 編號 N.º : N/160701

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

 地址 Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares n.º 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração comercial; funções adminis-

trativas; serviços de venda por grosso e retalho em 

lojas e através de redes globais de computadores para 

alimentos e bebidas para animais; serviços de impor-

tação e exportação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, Preto, Castanho 

e Amarelo tal como exemplar da marca.

[210] 編號 N.º : N/160702

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

 地址 Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares n.º 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業 comercial
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[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160703

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

 地址 Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares n.º 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais; administração comercial; funções adminis-

trativas; serviços de venda por grosso e retalho em 

lojas e através de redes globais de computadores para 

alimentos e bebidas para animais; serviços de impor-

tação e exportação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160704

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

 地址 Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares n.º 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 31

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas para animais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Castanho, Amarelo e Branco 

tal como exemplar da marca.

[210] 編號 N.º : N/160706

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de Em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; servi-

ços de encomenda informatizada para terceiros, atra-

vés de terminais telefónicos e de computadores, para 

uma grande variedade de produtos; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas 

realizadas numa rede informática mundial; serviços 

de leilão; serviços de pesquisa de mercado; serviços 

de secretariado e serviços de atendimento telefónico; 

análise de dados de negócios, recolha de dados, com-

pilação de dados, manipulação de dados, gestão de 

dados, preparação de dados, processamento de dados, 

recuperação de dados, transcrição de dados e servi-

ços de verificação de dados; gestão de bases de dados; 

serviços de processamento de dados em linha; forne-

cimento de dados de negócios; sistematização da in-

formação em bases de dados informatizadas; serviços 

de gestão comercial e de administração de empresas, 

prestados nos domínios da tecnologia da informação e 

da comunicação; serviços de aquisição para terceiros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); 

contratação de serviços (para terceiros); fornecimento 

de espaço em sites para publicidade de bens e servi-

ços; serviços de consultadoria comercial relacionados 

com redes de telecomunicações, redes informáticas e 

operações comerciais; telemarketing; análise e recu-

peração de informações comerciais; serviços de gestão 

de negócios através de meios electrónicos; prestação 

de serviços para permitir que outras pessoas vejam 

e comprem mercadorias numa rede global de com-

putadores; serviços de venda a retalho e por grosso 

relacionados com produtos de comunicações e teleco-

municações, telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, 

modem, rede e hardware e software de Internet, bens 

electrónicos, peças, acessórios e acessórios de telemó-

veis, smartphones, smartwatches, auriculares, equipa-

mento informático, computadores, produtos de softwa-

re descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 

computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-
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rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 

de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-

nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 

serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, vermelho, azul e 

magenta.

[210] 編號 N.º : N/160707

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; ser-

viços financeiros prestados por meios electrónicos; 

serviços de seguros prestados por meios electrónicos; 

serviços de informações relacionadas com finanças, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou através de páginas Web na rede in-

formática mundial; serviços bancários; serviços de 

facturação; serviços de verificação de crédito; serviços 

de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito; verificação de serviços 

de garantia; serviços bancários, de poupança e de in-

vestimento; serviços de gestão financeira; serviços de 

compensação financeira; verificação de crédito através 

de rede global de informação informática; serviços de 

gestão de risco de crédito electrónico; pagamento elec-

trónico de compras e serviços de pagamento electró-

nico de contas; serviços de débito e crédito de contas 

financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão 

de cartões de valor armazenado, cartões de débito e 

cartões de débito; serviços de cartões de crédito por 

telefone; serviços de informações relacionadas com fi-

nanças e seguros, fornecidos em linha a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; agência para 

cobrança de taxas de gás e electricidade; fornecimento 

de informações fiscais; arrecadação de fundos de ca-

ridade; aluguer de máquinas de contagem ou proces-

samento de moedas e papel-moeda; aluguer de caixas 

automáticas; aluguer de cofres; transferência electróni-

ca de fundos, transacções e serviços de transacções de 

pagamento; serviços de agência para cobrança de ou-

tros encargos através de sistemas de cobrança de taxas 

de telecomunicações; fornecimento de informações 

relacionadas com seguros e negócios imobiliários; ava-

liação imobiliária, financiamento imobiliário, investi-

mento imobiliário; corretagem imobiliária; serviços de 

corretagem imobiliária; gestão imobiliária e serviços 

de consultoria; recolha de rendas; fornecimento de 

informações financeiras através da Internet; depósito 

de segurança e emissão de serviços de vales-viagem; 

investimentos de capital; avaliação financeira [seguros, 

bancos, imóveis]; serviços financeiros e de gestão de 

activos; questões financeiras, incluindo bancos, crédi-

to, finanças, mercados de câmbio e imóveis; planos de 

pré-pagamento e financiamento de bens e serviços de 

telecomunicações; emissão de fichas de valor em rela-

ção a serviços de assessoria, informação e consultoria 

de fidelização de clientes em relação a todos os ser-

viços atrás referidos; fornecimento dos serviços atrás 

referidos em linha através de um sítio Web, da Internet 

ou de outras redes informáticas e/ou acessíveis através 

de um telemóvel e de outros dispositivos com ligação à 

Internet; home banking; serviços bancários prestados 

em linha a partir de uma base de dados informática 

ou da Internet; serviços de corretagem de valores 

mobiliários, serviços de cotação de bolsa de valores; 

corretagem de acções e obrigações, análise financeira, 

prestação de serviços de consultoria financeira, infor-
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mação e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, vermelho, azul e 

magenta.

[210] 編號 N.º : N/160708

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à Internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por saté-

lite, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação 

de aparelhos de comunicação; serviços de correio 

electrónico; fornecimento de ligações de telecomuni-

cações para bases de dados informáticas e sítios Web 

na Internet; fornecer acesso de utilizadores à Internet; 

difusão e entrega de conteúdos multimédia através de 

redes de comunicações electrónicas; serviços de radio-

difusão digital; operação de uma plataforma de média 

digitalizada para troca de mensagens e informações; 

serviços de telecomunicações relacionados com a reco-

lha e entrega de notícias e informações gerais; serviços 

de portal na Internet; serviços profissionais relaciona-

dos com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços ISP, incluindo serviços de acesso à Internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de usutilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão de 

mensagens, rádio-paging e correio electrónico; servi-

ços de radiodifusão e transmissão de televisão e rádio; 

streaming de conteúdo audiovisual e multimídia pela 

internet; transmissão e entrega de conteúdos audio-

visuais e multimédia através da Internet; serviços de 

transmissão de video-on-demand; transmissão audio-

visual; telefonia IP; transmissão electrónica de dados, 

arquivos electrónicos, software, texto, imagens, sons e/

ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais por tele-

comunicações; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fio, incluindo aqueles que utilizam 

um canal de comunicação seguro; serviços de seguran-

ça de telecomunicações, nomeadamente fornecimento 

de ligações e acessos seguros, incluindo computadores 

e a rede informática mundial; serviços de telecomuni-

cações relacionados com a filtragem de correio elec-

trónico e outras comunicações digitais para o spam 

(comunicações digitais não solicitadas); fornecimento 

de serviços de listas telefónicas; contratação, aluguer 

e leasing de equipamento e aparelhos de telecomu-

nicações; serviços de conferência de áudio e vídeo e 

serviços de videotelefonia; serviços de rede de valor 

agregado (VAN); serviços de rede de longa distância 

(WAN); serviços de rede local (LAN); fornecimento 

de acesso à Internet através de hotspots sem fios; ser-

viços de rede de área metropolitana (MAN); comuni-

cação por terminais de computador; operação de salas 

de conversação electrónicas; fornecimento de quadros 

de avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e des-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

Internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à Internet.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cinzento, vermelho, azul e 

magenta.

[210] 編號 N.º : N/160710

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; aluguer de espaços pu-

blicitários; gestão de negócios; administração de Em-

presas; funções de escritório; serviços de publicidade 

para colocação de anúncios em publicações e em sites, 

incluindo sites acessíveis por telemóveis; organização, 

coordenação e realização de feiras comerciais; servi-

ços de encomenda informatizada para terceiros, atra-

vés de terminais telefónicos e de computadores, para 

uma grande variedade de produtos; serviços de admi-

nistração comercial para o processamento de vendas 

realizadas numa rede informática mundial; serviços 

de leilão; serviços de pesquisa de mercado; serviços 

de secretariado e serviços de atendimento telefónico; 

análise de dados de negócios, recolha de dados, com-

pilação de dados, manipulação de dados, gestão de 

dados, preparação de dados, processamento de dados, 

recuperação de dados, transcrição de dados e servi-

ços de verificação de dados; gestão de bases de dados; 

serviços de processamento de dados em linha; forne-

cimento de dados de negócios; sistematização da in-

formação em bases de dados informatizadas; serviços 

de gestão comercial e de administração de empresas, 

prestados nos domínios da tecnologia da informação e 

da comunicação; serviços de aquisição para terceiros 

(aquisição de bens e serviços para outras empresas); 

contratação de serviços (para terceiros); fornecimento 

de espaço em sites para publicidade de bens e servi-

ços; serviços de consultadoria comercial relacionados 

com redes de telecomunicações, redes informáticas e 

operações comerciais; telemarketing; análise e recu-

peração de informações comerciais; serviços de gestão 

de negócios através de meios electrónicos; prestação 

de serviços para permitir que outras pessoas vejam 

e comprem mercadorias numa rede global de com-

putadores; serviços de venda a retalho e por grosso 

relacionados com produtos de comunicações e teleco-

municações, telefone, telemóvel, fax, telex, telegrama, 

modem, rede e hardware e software de Internet, bens 

electrónicos, peças, acessórios e acessórios de telemó-

veis, smartphones, smartwatches, auriculares, equipa-

mento informático, computadores, produtos de softwa-

re descarregáveis, jogos electrónicos, computadores, 

computadores portáteis, tabletes, relógios, câmaras, 

câmaras digitais, altifalantes, carregadores de bate-

rias, estojos para computadores, estojos para tabletes, 

estojos para telemóveis; comércio retalhista e grossista 

de software; comércio retalhista e grossista de bens de 

tecnologia da informação e comunicação; pacotes de 

serviços comerciais retalhista e grossista de telecomu-

nicações; comércio retalhista e grossista de pacotes de 

serviços de computação em nuvem; serviços retalhistas 

e grossistas relacionados com a venda de serviços de 

computação em nuvem a terceiros, nomeadamente a 

publicidade dos serviços de computação em nuvem a 

terceiros e a habilitação de membros do público ou de 

outras empresas para encomendar ou adquirir esses 

serviços para uso próprio ou para revenda; promover 

os bens e serviços de terceiros; organização, opera-

ção, gestão e supervisão de programas e programas de 

fidelização de clientes; serviços de venda a retalho e 

por grosso relacionados com bens de entretenimento; 

serviços de venda a retalho e por grosso relacionados 

com ficheiros multimédia electrónicos e conteúdos 

descarregáveis, incluindo jogos, música, filmes e apli-

cações de software para utilização em dispositivos mó-

veis; fornecimento de informações relacionadas com 

publicidade, gestão de negócios; serviços de assessoria 

e consultoria relacionados com os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160711

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de seguros e financeiros; ser-

viços financeiros prestados por meios electrónicos; 

serviços de seguros prestados por meios electrónicos; 

serviços de informações relacionadas com finanças, 

fornecidos em linha a partir de uma base de dados 

informática ou através de páginas Web na rede in-

formática mundial; serviços bancários; serviços de 

facturação; serviços de verificação de crédito; serviços 

de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, 

serviços de cartões de débito; verificação de serviços 

de garantia; serviços bancários, de poupança e de in-
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vestimento; serviços de gestão financeira; serviços de 

compensação financeira; verificação de crédito através 

de rede global de informação informática; serviços de 

gestão de risco de crédito electrónico; pagamento elec-

trónico de compras e serviços de pagamento electró-

nico de contas; serviços de débito e crédito de contas 

financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão 

de cartões de valor armazenado, cartões de débito e 

cartões de débito; serviços de cartões de crédito por 

telefone; serviços de informações relacionadas com fi-

nanças e seguros, fornecidos em linha a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; agência para 

cobrança de taxas de gás e electricidade; fornecimento 

de informações fiscais; arrecadação de fundos de ca-

ridade; aluguer de máquinas de contagem ou proces-

samento de moedas e papel-moeda; aluguer de caixas 

automáticas; aluguer de cofres; transferência electróni-

ca de fundos, transacções e serviços de transacções de 

pagamento; serviços de agência para cobrança de ou-

tros encargos através de sistemas de cobrança de taxas 

de telecomunicações; fornecimento de informações 

relacionadas com seguros e negócios imobiliários; ava-

liação imobiliária, financiamento imobiliário, investi-

mento imobiliário; corretagem imobiliária; serviços de 

corretagem imobiliária; gestão imobiliária e serviços 

de consultoria; recolha de rendas; fornecimento de 

informações financeiras através da Internet; depósito 

de segurança e emissão de serviços de vales-viagem; 

investimentos de capital; avaliação financeira [seguros, 

bancos, imóveis]; serviços financeiros e de gestão de 

activos; questões financeiras, incluindo bancos, crédi-

to, finanças, mercados de câmbio e imóveis; planos de 

pré-pagamento e financiamento de bens e serviços de 

telecomunicações; emissão de fichas de valor em rela-

ção a serviços de assessoria, informação e consultoria 

de fidelização de clientes em relação a todos os ser-

viços atrás referidos; fornecimento dos serviços atrás 

referidos em linha através de um sítio Web, da Internet 

ou de outras redes informáticas e/ou acessíveis através 

de um telemóvel e de outros dispositivos com ligação à 

Internet; home banking; serviços bancários prestados 

em linha a partir de uma base de dados informática 

ou da Internet; serviços de corretagem de valores 

mobiliários, serviços de cotação de bolsa de valores; 

corretagem de acções e obrigações, análise financeira, 

prestação de serviços de consultoria financeira, infor-

mação e assessoria relacionados com os serviços atrás 

referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160712

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Companhia de Telecomunicações 

de Macau, S.A.R.L.

 地址 Endereço : Rua de Lagos, sem número, Edifício 

Telecentro, Taipa, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a telecomunicações e ligações a bases 

de dados informáticas e à Internet; telecomunicação 

de informações (incluindo páginas da web); serviços 

de radiodifusão; radiodifusão e transmissão de dados, 

som ou imagens; serviços de comunicações por saté-

lite, televisão e/ou rádio; aluguer, aluguer e locação 

de aparelhos de comunicação; serviços de correio 

electrónico; fornecimento de ligações de telecomuni-

cações para bases de dados informáticas e sítios Web 

na Internet; fornecer acesso de utilizadores à Internet; 

difusão e entrega de conteúdos multimédia através de 

redes de comunicações electrónicas; serviços de radio-

difusão digital; operação de uma plataforma de média 

digitalizada para troca de mensagens e informações; 

serviços de telecomunicações relacionados com a reco-

lha e entrega de notícias e informações gerais; serviços 

de portal na Internet; serviços profissionais relaciona-

dos com comunicações; serviços de telecomunicações; 

serviços ISP, incluindo serviços de acesso à Internet; 

serviços de portal na internet; serviços de portal da 

web (fornecendo acesso de usutilizadores a uma rede 

global de computadores); acesso a redes de comuni-

cações fixas e móveis; serviços de telefone, telecópia, 

telex, transferência de dados, recolha e transmissão de 

mensagens, rádio-paging e correio electrónico; servi-

ços de radiodifusão e transmissão de televisão e rádio; 

streaming de conteúdo audiovisual e multimídia pela 

internet; transmissão e entrega de conteúdos audio-

visuais e multimédia através da Internet; serviços de 

transmissão de video-on-demand; transmissão audio-

visual; telefonia IP; transmissão electrónica de dados, 

arquivos electrónicos, software, texto, imagens, sons e/

ou vídeo; fornecimento de conteúdos digitais por tele-
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comunicações; fornecimento de serviços de protocolo 

de aplicação sem fio, incluindo aqueles que utilizam 

um canal de comunicação seguro; serviços de seguran-

ça de telecomunicações, nomeadamente fornecimento 

de ligações e acessos seguros, incluindo computadores 

e a rede informática mundial; serviços de telecomuni-

cações relacionados com a filtragem de correio elec-

trónico e outras comunicações digitais para o spam 

(comunicações digitais não solicitadas); fornecimento 

de serviços de listas telefónicas; contratação, aluguer 

e leasing de equipamento e aparelhos de telecomu-

nicações; serviços de conferência de áudio e vídeo e 

serviços de videotelefonia; serviços de rede de valor 

agregado (VAN); serviços de rede de longa distância 

(WAN); serviços de rede local (LAN); fornecimento 

de acesso à Internet através de hotspots sem fios; ser-

viços de rede de área metropolitana (MAN); comuni-

cação por terminais de computador; operação de salas 

de conversação electrónicas; fornecimento de quadros 

de avisos electrónicos; serviços de agências noticiosas; 

transmissão de notícias e informações sobre assuntos 

actuais (incluindo informações meteorológicas e des-

portivas); aluguer de tempo de acesso a bases de dados 

e redes informáticas; televisão por cabo, radiodifusão 

televisiva, radiodifusão sonora; serviços de assessoria, 

informações e consultadoria relacionados com todos 

os serviços atrás referidos; fornecimento dos serviços 

atrás referidos em linha, através de um sítio web, da 

Internet ou de outras redes informáticas e/ou acessí-

veis através de um telemóvel e de outros dispositivos 

ligados à Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160713

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 申倫忠

 地址 Endereço : 中國四川省大邑縣王泗鎮孟姜村6組

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 調味品；茶；糖；糕點；穀類製品；食用澱

粉；食鹽；酵母；麵條；蜂蜜。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160714

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 申倫忠

 地址 Endereço : 中國四川省大邑縣王泗鎮孟姜村6組

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 餐廳；餐館；飯店；自助餐廳；住所代理

（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；酒吧服務；茶館；提供野

營場地設施；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160715

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : Pfizer Inc.

 地址 Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para trata-

mento de doenças e distúrbios cardiovasculares, do 

sistema nervoso central, neurodegenerativos, neuro-

lógicos, gastrointestinais, metabólicos e doenças e en-

fermidades dos rins; preparados farmacêuticos para o 

tratamento de transtirretina amiloidose.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160716

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/11

[730] 申請人 Requerente : 圓圓小姐飲食有限公司

 LADY BOBO FOOD & BEVERAGE LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍深水埗營盤街159-161號金德

花園地下4號舖

 Shop 4, G/F, Goldtop Garden, 159-161 Camp Street, 

Sham Shui Po, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 酒吧；餐館；咖啡館；備辦宴席。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160717

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 王峻豪

 地址 Endereço : 香港上環禧利街27號富輝商業中心7樓

701-702室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用

營養品，藥油，膏藥，繃敷材料，消毒劑，消滅有害動物

製劑，殺真菌劑，除莠劑，草藥提取物的膠囊、片狀、濃縮

液、粉末及晶體製劑，維他命及礦物質補充劑。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160723

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 張雪松

 地址 Endereço : 中國湖北省大冶市保安鎮盤茶村張伏四

北山灣40號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂服務；培訓；綜藝表演；現場表演；學

校（教育）；教學；家教服務；函授課程；出借書籍的圖書

館；組織教育或娛樂競賽。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160724

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 湖北億姿瑞服飾有限公司

 地址 Endereço : 中國湖北省漢川市經濟開發區燎原村浙

商科技園3-2幢103號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；褲子；裙子；呢絨夾克（服裝）；羽

絨服裝；大衣；上衣；運動衫；皮衣；襯衫。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160725

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業經營；辦公事務；透

過網際網路進行廣告；廣告空間之提供；為廣告商品及

服務空間提供之網站；針對商業或廣告目的之展覽及活

動之組織，安排和舉辦；為促銷廣告目的籌辦私人抽獎

活動；會員制度之運作及監督；忠誠獎勵計劃，獎勵計劃

和經常買家計劃之相關促銷活動；獎勵及忠誠計劃之組

織、運作及監督，以及經常之買方計劃；資料處理；提供

企業資訊；足球運動員之業務管理；線上零售服務；籌辦

商業和廣告目的之抽獎（彩票）活動；與上述各項有關資

料之資訊，諮詢及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160726

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供訓練；娛樂；運動及文化活動；

籌辦運動賽事；提供娛樂、訓練、休閒、運動、文化活動

及設施；提供踢足球設施；與體育有關之娛樂服務；培訓

及教育服務；足球教練，足球學校及學校教育；安排及舉

行足球相關教育及訓練，提供足球教學課程之指導；足球

娛樂服務；體育教育；健身訓練服務；提供實際訓練及示

範；運動及度假營隊服務（娛樂性質）；運動器材租賃；

實地訓練及示範；安排，籌辦及舉行會議，研討會，專題

討論會，大型會議，活動和展覽之組織及舉辦；比賽之安

排、組織及進行、比賽及競賽；彩券經營；遊戲服務；頒

獎典禮之安排、組織和舉辦；提供博物館設施；提供體育

場設施及服務；體育館設施租賃；運動俱樂部服務；健康
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俱樂部服務；提供足球之相關資訊；粉絲俱樂部服務；粉

絲俱樂部會員計劃服務；體育、娛樂、文化及教育活動之

預訂及票務服務；票房服務；經由網際網路及其他電腦和

通信網路所提供之娛樂，培訓，娛樂和體育資訊服務；透

過電視、廣播、電話、網際網路及線上資料庫所提供之教

育及娛樂服務；電視及廣播節目製作；娛樂及教育服務，

包含透過網際網路和其他通訊網路所提供之電子媒體、

多媒體內容、音頻及視訊內容、電影、圖片、照片、圖形、

圖像、文字和相關資訊；影片製作；影片錄製之製作、介

紹及發行；電視和廣播節目製作；電視及廣播體育賽事

製作；雜誌、書籍、文字及印刷品出版；以電子方式出版；

提供線上電子刊物（不可下載）；提供線上電視節目，廣

播節目、電影、音頻及/或視訊器材及遊戲（不可下載）；

提供線上新聞；提供與體育和娛樂有關之資訊；透過電

腦資料庫或網際網路提供線上與體育及娛樂有關之資

訊；與所有上述服務有關之資訊、諮詢和顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160727

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serv iços : 提供食物及飲料之服務；臨時住宿；餐

廳；小酒館；咖啡館；自助餐廳；學校、工廠的附設餐廳；

餐飲；外賣食品服務；小吃店服務；咖啡店服務；酒吧；酒

吧服務；飯店服務；旅舍服務；臨時住宿之提供、安排、

預訂、出租及租用；住宿預訂代理服務；住宿出租代理服

務；住宿預訂服務；膳食安排及預訂，食物或飲料；宴會

安排及預訂；兒童看護服務提供之安排；托兒所服務；為

嬰兒或兒童提供日托服務；酒店服務；租用，租賃及出租

房間；為會議、討論會、研討會、活動及展覽提供住宿和

設施；為會議、討論會、研討會、活動及展覽的預訂和預

訂服務；為婚禮、派對及宴會提供住宿和設施；與上述各

項有關之資訊、諮詢及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160728

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業經營；辦公事務；透

過網際網路進行廣告；廣告空間之提供；為廣告商品及

服務空間提供之網站；針對商業或廣告目的之展覽及活

動之組織，安排和舉辦；為促銷廣告目的籌辦私人抽獎

活動；會員制度之運作及監督；忠誠獎勵計劃，獎勵計劃

和經常買家計劃之相關促銷活動；獎勵及忠誠計劃之組

織、運作及監督，以及經常之買方計劃；資料處理；提供

企業資訊；足球運動員之業務管理；線上零售服務；籌辦

商業和廣告目的之抽獎（彩票）活動；與上述各項有關資

料之資訊，諮詢及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160729

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供訓練；娛樂；運動及文化活動；

籌辦運動賽事；提供娛樂、訓練、休閒、運動、文化活動

及設施；提供踢足球設施；與體育有關之娛樂服務；培訓

及教育服務；足球教練，足球學校及學校教育；安排及舉

行足球相關教育及訓練，提供足球教學課程之指導；足球

娛樂服務；體育教育；健身訓練服務；提供實際訓練及示

範；運動及度假營隊服務（娛樂性質）；運動器材租賃；

實地訓練及示範；安排，籌辦及舉行會議，研討會，專題

討論會，大型會議，活動和展覽之組織及舉辦；比賽之安

排、組織及進行、比賽及競賽；彩券經營；遊戲服務；頒

獎典禮之安排、組織和舉辦；提供博物館設施；提供體育

場設施及服務；體育館設施租賃；運動俱樂部服務；健康

俱樂部服務；提供足球之相關資訊；粉絲俱樂部服務；粉

絲俱樂部會員計劃服務；體育、娛樂、文化及教育活動之

預訂及票務服務；票房服務；經由網際網路及其他電腦和

通信網路所提供之娛樂，培訓，娛樂和體育資訊服務；透

過電視、廣播、電話、網際網路及線上資料庫所提供之教

育及娛樂服務；電視及廣播節目製作；娛樂及教育服務，

包含透過網際網路和其他通訊網路所提供之電子媒體、

多媒體內容、音頻及視訊內容、電影、圖片、照片、圖形、

圖像、文字和相關資訊；影片製作；影片錄製之製作、介

紹及發行；電視和廣播節目製作；電視及廣播體育賽事
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製作；雜誌、書籍、文字及印刷品出版；以電子方式出版；

提供線上電子刊物（不可下載）；提供線上電視節目，廣

播節目、電影、音頻及/或視訊器材及遊戲（不可下載）；

提供線上新聞；提供與體育和娛樂有關之資訊；透過電

腦資料庫或網際網路提供線上與體育及娛樂有關之資

訊；與所有上述服務有關之資訊、諮詢和顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160730

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serv iços : 提供食物及飲料之服務；臨時住宿；餐

廳；小酒館；咖啡館；自助餐廳；學校、工廠的附設餐廳；

餐飲；外賣食品服務；小吃店服務；咖啡店服務；酒吧；酒

吧服務；飯店服務；旅舍服務；臨時住宿之提供、安排、

預訂、出租及租用；住宿預訂代理服務；住宿出租代理服

務；住宿預訂服務；膳食安排及預訂，食物或飲料；宴會

安排及預訂；兒童看護服務提供之安排；托兒所服務；為

嬰兒或兒童提供日托服務；酒店服務；租用，租賃及出租

房間；為會議、討論會、研討會、活動及展覽提供住宿和

設施；為會議、討論會、研討會、活動及展覽的預訂和預

訂服務；為婚禮、派對及宴會提供住宿和設施；與上述各

項有關之資訊、諮詢及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160731

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理；企業經營；辦公事務；透

過網際網路進行廣告；廣告空間之提供；為廣告商品及

服務空間提供之網站；針對商業或廣告目的之展覽及活

動之組織，安排和舉辦；為促銷廣告目的籌辦私人抽獎

活動；會員制度之運作及監督；忠誠獎勵計劃，獎勵計劃

和經常買家計劃之相關促銷活動；獎勵及忠誠計劃之組

織、運作及監督，以及經常之買方計劃；資料處理；提供

企業資訊；足球運動員之業務管理；線上零售服務；籌辦

商業和廣告目的之抽獎（彩票）活動；與上述各項有關資

料之資訊，諮詢及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160732

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供訓練；娛樂；運動及文化活動；

籌辦運動賽事；提供娛樂、訓練、休閒、運動、文化活動

及設施；提供踢足球設施；與體育有關之娛樂服務；培訓

及教育服務；足球教練，足球學校及學校教育；安排及舉

行足球相關教育及訓練，提供足球教學課程之指導；足球

娛樂服務；體育教育；健身訓練服務；提供實際訓練及示

範；運動及度假營隊服務（娛樂性質）；運動器材租賃；

實地訓練及示範；安排，籌辦及舉行會議，研討會，專題

討論會，大型會議，活動和展覽之組織及舉辦；比賽之安

排、組織及進行、比賽及競賽；彩券經營；遊戲服務；頒

獎典禮之安排、組織和舉辦；提供博物館設施；提供體育

場設施及服務；體育館設施租賃；運動俱樂部服務；健康

俱樂部服務；提供足球之相關資訊；粉絲俱樂部服務；粉

絲俱樂部會員計劃服務；體育、娛樂、文化及教育活動之

預訂及票務服務；票房服務；經由網際網路及其他電腦和

通信網路所提供之娛樂，培訓，娛樂和體育資訊服務；透

過電視、廣播、電話、網際網路及線上資料庫所提供之教

育及娛樂服務；電視及廣播節目製作；娛樂及教育服務，

包含透過網際網路和其他通訊網路所提供之電子媒體、

多媒體內容、音頻及視訊內容、電影、圖片、照片、圖形、

圖像、文字和相關資訊；影片製作；影片錄製之製作、介

紹及發行；電視和廣播節目製作；電視及廣播體育賽事

製作；雜誌、書籍、文字及印刷品出版；以電子方式出版；

提供線上電子刊物（不可下載）；提供線上電視節目，廣

播節目、電影、音頻及/或視訊器材及遊戲（不可下載）；

提供線上新聞；提供與體育和娛樂有關之資訊；透過電

腦資料庫或網際網路提供線上與體育及娛樂有關之資

訊；與所有上述服務有關之資訊、諮詢和顧問服務。

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/160733

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Manchester United Football Club 

Limited

 地址 Endereço : Sir Matt Busby Way, Old Trafford, 

Manchester, M16 0RA, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serv iços : 提供食物及飲料之服務；臨時住宿；餐

廳；小酒館；咖啡館；自助餐廳；學校、工廠的附設餐廳；

餐飲；外賣食品服務；小吃店服務；咖啡店服務；酒吧；酒

吧服務；飯店服務；旅舍服務；臨時住宿之提供、安排、

預訂、出租及租用；住宿預訂代理服務；住宿出租代理服

務；住宿預訂服務；膳食安排及預訂，食物或飲料；宴會

安排及預訂；兒童看護服務提供之安排；托兒所服務；為

嬰兒或兒童提供日托服務；酒店服務；租用，租賃及出租

房間；為會議、討論會、研討會、活動及展覽提供住宿和

設施；為會議、討論會、研討會、活動及展覽的預訂和預

訂服務；為婚禮、派對及宴會提供住宿和設施；與上述各

項有關之資訊、諮詢及顧問服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160734

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 斐珞爾（上海）貿易有限公司

 FOREO (Shanghai) Trading ltd.

 地址 Endereço : 上海市嘉定工業區福海路999號3幢119

室

 Room 119, Building 3, No. 999, Fuhai Road, Jiading 

Industrial Area, Shanghai, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : 醫用紫外線燈；振動按摩器；牙科設備；

護理器械；醫用冰袋；醫用噴霧器；醫用蒸薰設備；醫用

診斷設備；電子針灸儀；健美按摩設備；熱氣醫療裝置；

醫用電熱墊；醫用激光器；按摩器械；顯微皮膚磨削儀；

理療設備；放射醫療設備；電動牙科設備；醫療器械和儀

器；醫用體育活動器械。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160735

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 雲南華康中藥飲片有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市五華區西翥辦事處母

格村166號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用中藥製劑；人參製品（顆粒劑）；醫

用藥膏；抗生素；醫藥；藥片；藥用蜂膠；藥粉；藥茶；藥

草。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160736

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 張永才

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市西山區福海街道辦事

處陸家營村208號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人事管理諮詢；出入口代理服務；外購服

務（商業輔助）；市場推廣；在網上零售、批發及分銷；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理顧問及諮詢；

尋找贊助；實業經營；廣告。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160737

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 謝軍

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市五華區一二一大街

426號9棟903室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用中藥製劑；維他命劑；醫用藥膏；抗

生素；醫用棉；藥水；藥片；藥油；藥茶；藥草。
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160738

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 黃平

 地址 Endereço : 中國四川省富順縣趙化鎮鐵龍村一組3

號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serv iços : 小食店；自助餐廳；快餐店；咖啡館；旅

館；酒吧服務；備辦宴席；提供食物和飲料服務；酒店；餐

廳。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160739

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 雲南潤色美妝科技有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市安寧市金色時代廣場

2-206號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品；卸妝用品；肥皂；洗衣粉、洗衣

液；洗髪水；美容面膜；香水；精油；潔面乳；護膚品。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160740

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 雲南潤色美妝科技有限公司

 地址 Endereço : 中國雲南省昆明市安寧市金色時代廣場

2-206號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 人事管理諮詢；出入口代理服務；外購服

務（商業輔助）；市場推廣；在網上零售、批發及分銷；為

零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理顧問及諮詢；

尋找贊助；實業經營；廣告。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160741

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 魯能集團有限公司

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經三路14號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 煤；燃料；礦物燃料；汽油；電能；燃料

油；潤滑劑；磚石建築保護用油；柴油；石油（原油或精

煉油）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160742

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 魯能集團有限公司

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經三路14號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 鐵板；金屬鉸鏈；建築用金屬架；建築用

金屬柱；金屬門；建築用金屬附件；可移動金屬建築物；

未加工或半加工普通金屬；建築用金屬蓋板；金屬隔板

（建築）。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160743

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 魯能集團有限公司

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經三路14號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 37
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[511] 服務 Serviços : 電梯安裝和修理；清潔建築物（內部）；

室內裝潢修理；建築設備出租；建築；建築施工監督；拆

除建築物；建築物防水；室內裝潢；採礦。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160744

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 魯能集團有限公司

 地址 Endereço : 中國山東省濟南市市中區經三路14號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : 空氣淨化；鍍鎘；水淨化；金屬處理；金

屬冶煉；廢物和垃圾回收；材料處理信息；金屬鑄造；能

源生產；發電機出租。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160745

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Loïc Pasquet

 地址 Endereço : 4 cours Xavier Moreau, 33720 Poden-

sac, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); 

vinhos; Espirituosos (bebidas).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Pr ior idade : 2019/05/15，法國 França，編號

N.º 19/4551726

[210] 編號 N.º : N/160746

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : AITO Studios OÜ

 地址 Endereço : Tartu mnt 84a-145, EE-10111 Tallinn, 

Estónia

 國籍 Nacionalidade : 愛沙尼亞 Estónia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160747

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : AITO Studios OÜ

 地址 Endereço : Tartu mnt 84a-145, EE-10111 Tallinn, 

Estónia

 國籍 Nacionalidade : 愛沙尼亞 Estónia

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

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

ciais; administração comercial; funções administrati-

vas

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160748

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160749

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42
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[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計

服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160750

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和

美容服務，農業、園藝和林業服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160751

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160752

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計

服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160753

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 醫療服務，獸醫服務，人或動物的衛生和

美容服務，農業、園藝和林業服務。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160754

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用

營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模用

料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、肉色和藍色，如圖所

示。
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[210] 編號 N.º : N/160755

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : 泰安商業顧問有限公司

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈第3期5樓X

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 P rodutos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西

米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙

司（調味品），調味用香料，飲用冰，非醫用保健品（營養

食品）。

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色、肉色和藍色，如圖所

示。

[210] 編號 N.º : N/160762

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : ASIAMIX Kabushiki Kaisha

 地址 Endereço : 3-5 Nishiarai 7-chome, Adachi-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; grão de café torrados; grãos de 

café não-torrados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160763

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : ASIAMIX Kabushiki Kaisha

 地址 Endereço : 3-5 Nishiarai 7-chome, Adachi-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho ou ser-

viços de vendas por grosso para chá, café e cacau; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas 

por grosso para tecidos e roupas de cama; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

vestuário; serviços de vendas a retalho ou serviços de 

vendas por grosso para calçados; serviços de vendas 

a retalho ou serviços de vendas por grosso para ma-

las e bolsas; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para artigos pessoais; serviços 

de vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso 

para confeitaria, pão e bolinhos; serviços de vendas 

a retalho ou serviços de vendas por grosso para ali-

mentos processados; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso para bicicletas; serviços 

de vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso 

para móveis; serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso para acessórios de marcenaria; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso para máquinas e aparelhos eléctricos; serviços 

de vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso 

de máquinas de fazer café eléctricas para fins domésti-

cos; serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas 

por grosso para máquinas de fazer café eléctricas para 

fins industriais; serviços de vendas a retalho ou servi-

ços de vendas por grosso para torrefadores para café; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso de ferramentas manuais laminadas ou pontia-

gudas, ferramentas manuais, hardware; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

equipamentos de cozinha, ferramentas de limpeza e 

utensílios de lavagem; serviços de vendas a retalho ou 

serviços de vendas por grosso de preparações farma-

cêuticas, veterinárias e higiénicas e provisões médicas; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso de cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

dentífricos, sabões e detergentes; serviços de vendas a 

retalho ou serviços de vendas por grosso para impres-

sos; serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas 

por grosso para papel e artigos de papelaria; serviços 

de vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso 

para artigos desportivos; serviços de vendas a retalho 

ou serviços de vendas por grosso para brinquedos, 

bonecas, máquinas e aparelhos de jogos; serviços de 

vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso para 

instrumentos e discos musicais; serviços de vendas a 

retalho ou serviços de vendas por grosso para máqui-

nas e aparelhos fotográficos e provisões fotográficas; 

serviços de vendas a retalho ou serviços de vendas por 

grosso de relógios, relógios e óculos (óculos e óculos 

de protecção); serviços de vendas a retalho ou serviços 

de vendas por grosso de tabacos e artigos para fuma-

dores; serviços de vendas a retalho ou serviços de ven-

das por grosso para materiais de construção; serviços 

de vendas a retalho ou serviços de vendas por grosso 

de pedras preciosas semi-trabalhadas e suas imitações.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160764

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : ASIAMIX Kabushiki Kaisha

 地址 Endereço : 3-5 Nishiarai 7-chome, Adachi-ku, 

Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de cafetarias; serviços para 

fornecimento de comidas e bebidas; aluguer de equi-

pamentos de cozinha para fins domésticos; aluguer de 

equipamentos de cozinha para fins industriais; aluguer 

de aquecedores de cozinha não-eléctricos; aluguer 

de pratos; aluguer de bancadas de cozinha; aluguer 

de pias de cozinha; aluguer de aparelhos de cozinha; 

aluguer de cortinas; aluguer de móveis; aluguer de 

tapeçarias de parede; aluguer de revestimentos para 

pavimentos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160767

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Ace of Spades Holdings, LLC

 地址 Endereço : 540 West 26th Street, New York, NY 

10001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Champanhe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160768

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/14

[730] 申請人 Requerente : Ace of Spades Holdings, LLC

 地址 Endereço : 540 West 26th Street, New York, NY 

10001, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotéis, bares e restauran-

tes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160777

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人  R e q u e r e n t e :  M C O (I P) H O L D I N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 
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multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160778

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人  R e q u e r e n t e :  M C O (I P) H O L D I N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160779

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人  R e q u e r e n t e :  M C O (I P) H O L D I N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 
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programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantones: vermelho, 195C e 

branco, conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160780

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人  R e q u e r e n t e :  M C O (I P) H O L D I N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantones: vermelho, 195C e 

branco, conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160781

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人  R e q u e r e n t e :  M C O (I P) H O L D I N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas
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 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de “websites” e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e “on-line” 

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

“on-line” a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da “internet” ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, “health clubs”, ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a “night-clubs”; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantones: vermelho, 195C e 

branco, conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160782

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人  R e q u e r e n t e :  M C O (I P) H O L D I N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens 

Britânicas

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-
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ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Pantones: vermelho, 195C e 

branco, conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/160783

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 彌薩蔻企業有限公司

 MISAKO ENTERPRISE LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭坳背灣街33-35號世

紀中心4D室

 Room 4D, Century Center, 33-35 Huotan Ao Bei Wan 

Street, Shatin, New Territories, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面奶；美容面膜；美容皂；減肥用化妝

品；化妝品；防曬劑；香精油；防皺霜；皮膚增白霜；帶香

味的水。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160784

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : Discovery Communications, LLC

 地址 Endereço : One Discovery Place, Silver Spring, 

Maryland 20910, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomea-

damente programas multimédia no domínio de temas 

de interesse geral, distribuídos via várias plataformas, 

através de múltiplas formas de meios de transmissão; 

fornecimento de informações sobre programas de tele-

visão actuais através de uma rede informática global; 

fornecimento de programas de televisão em áreas de 

interesse geral; produção de programas de televisão; 

produção de programas multimédia; programação de 

entretenimento interactivo (over the top) em áreas de 

interesse geral; serviços de entretenimento relacio-

nados com o fornecimento de programas e conteúdos 

de entretenimento e educativos, nomeadamente, pro-

gramas de televisão, clipes, gráficos e informações 

relacionados com programas de televisão relacionados 

com o interesse humano geral, através da internet, 

redes de comunicação eletrónica, redes informáticas 

e redes de comunicação sem fio; serviços de entreteni-

mento, nomeadamente, o desenvolvimento, a criação, 

a produção e a apresentação de conteúdos associados 

a áreas de interesse humano geral.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160785

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

 地址 Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160786

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; serviços de escritório.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160787

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160788

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160789

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160790

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; serviços de escritório.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160791

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160792

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e 

desenvolvimento de hardware e software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160793

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門主題公園渡假村股份有限公司

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A., 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

 地址 Endereço : 澳門新口岸友誼大馬路555號澳門置地

廣場8樓809-810室

 Avenida da Amizade nº555, Macau Landmark, Office 

Tower 8º, Apartamentos 809-810, Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160822

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 余志玲

 U Chi Leng

 地址 Endereço : 澳門沙梨頭海邊街117-121號利昌大廈

14/D

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 皮革及人造皮革，不屬別類的皮革及人

造皮革製品，毛皮，箱子及旅行袋，雨傘。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160823

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 R e q u e r e nt e : C H E F N IC H O L DI N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 1239, Offshore Incorpora-

tions Centre, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles
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 國籍 Nacionalidade : 塞舌爾 Seichelense

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento ao vivo; 

apresentação de espectáculos ao vivo; provisão de en-

tretenimento ao vivo; produção de entretenimento ao 

vivo; serviços de produção de espectáculos; produção 

e distribuição de serviços de programas de televisão, 

programação audiovisual ou de áudio, serviços de pro-

gramas televisivos, programação audiovisual ou de áu-

dio, programas de televisão, filmes, televisão interacti-

va, entretenimento e competições interactivas; serviços 

de entretenimento e de informação e entretenimento 

(“infotainment”) fornecidos via meios electrónicos 

e digitais interactivos; serviços de produção de vídeos 

digitais e filmes em vídeo; distribuição e aluguer de su-

portes electrónicos, discos acústicos, discos compactos 

de áudio e vídeo, discos laser, discos de vídeo digitais / 

/ discos versáteis digitais (DVD) e fitas contendo pro-

gramas de televisão; fornecimento de publicações elec-

trónicas em linha (não descarregáveis) da internet e de 

outras redes de comunicações; planeamento e organiza-

ção de eventos com debates/entrevistas (“talk shows”), 

musicais, educacionais, desportivos e culturais, ex-

posições e competições; organização e apresentação 

de espectáculos ao vivo e peças teatrais; organização 

e realização de conferências e exposições para fins 

de entretenimento, educação, formação, actividades 

desportivas e culturais; informações relacionadas ao 

estilo de vida (actividades desportivas e culturais), mú-

sica, educação, entretenimento, de personalidades ou 

celebridades (entretenimento) e actividades sociais e 

culturais; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160824

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 R e q u e r e nt e : C H E F N IC H O L DI N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 1239, Offshore Incorpora-

tions Centre, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles

 國籍 Nacionalidade : 塞舌爾 Seichelense

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de alimen-

tos e bebida; serviços de cafetaria, restaurante, canti-

na, banquetes e catering; preparação de alimentos e 

bebidas, serviços de self-service e/ou restaurante de 

refeições rápidas; fornecimento de instalações para 

exposições, eventos, conferências, convenções, se-

minários e reuniões; fornecimento de instalações de 

alojamento para espectáculos e performances; forne-

cimento de alojamento temporário; tudo incluído na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160825

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 R e q u e r e nt e : C H E F N IC H O L DI N G S 

LIMITED

 地址 Endereço : P.O. Box 1239, Offshore Incorpora-

tions Centre, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles

 國籍 Nacionalidade : 塞舌爾 Seichelense

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento ao vivo; 

apresentação de espectáculos ao vivo; provisão de en-

tretenimento ao vivo; produção de entretenimento ao 

vivo; serviços de produção de espectáculos; produção 

e distribuição de serviços de programas de televisão, 

programação audiovisual ou de áudio, serviços de pro-

gramas televisivos, programação audiovisual ou de áu-

dio, programas de televisão, filmes, televisão interacti-

va, entretenimento e competições interactivas; serviços 

de entretenimento e de informação e entretenimento 

(“infotainment”) fornecidos via meios electrónicos 

e digitais interactivos; serviços de produção de vídeos 

digitais e filmes em vídeo; distribuição e aluguer de su-

portes electrónicos, discos acústicos, discos compactos 

de áudio e vídeo, discos laser, discos de vídeo digitais / 

/ discos versáteis digitais (DVD) e fitas contendo pro-

gramas de televisão; fornecimento de publicações elec-

trónicas em linha (não descarregáveis) da internet e de 

outras redes de comunicações; planeamento e organiza-

ção de eventos com debates/entrevistas (“talk shows”), 

musicais, educacionais, desportivos e culturais, ex-

posições e competições; organização e apresentação 

de espectáculos ao vivo e peças teatrais; organização 

e realização de conferências e exposições para fins 

de entretenimento, educação, formação, actividades 

desportivas e culturais; informações relacionadas ao 

estilo de vida (actividades desportivas e culturais), mú-

sica, educação, entretenimento, de personalidades ou 

celebridades (entretenimento) e actividades sociais e 

culturais; tudo incluído na classe 41.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160826

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : CHEF NIC HOLDINGS LIMI-

TED

 地址 Endereço : P.O. Box 1239, Offshore Incorpora-

tions Centre, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles

 國籍 Nacionalidade : 塞舌爾 Seichelense

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de alimen-

tos e bebida; serviços de cafetaria, restaurante, canti-

na, banquetes e catering; preparação de alimentos e 

bebidas, serviços de self-service e/ou restaurante de 

refeições rápidas; fornecimento de instalações para 

exposições, eventos, conferências, convenções, se-

minários e reuniões; fornecimento de instalações de 

alojamento para espectáculos e performances; forne-

cimento de alojamento temporário; tudo incluído na 

classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/160827

[220] 申請日 Data de pedido : 2019/10/15

[730] 申請人 Requerente : 黃振龍涼茶（集團）有限公司

 地址 Endereço : 香港香港仔黃竹坑道25-27號甄沾記大

廈22樓2290室

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída 

segundo as leis de H.K.

 活動 Actividade : 商業 comercial

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 無酒精飲料；無酒精果汁飲料；果汁；無

酒精蔬菜汁飲料；製飲料用製劑；非醫用中式草本飲料。

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/127238 2019/11/14 2019/11/14 MCO (IP) Holdings Limited 35

N/131755 2019/11/14 2019/11/14 JANTRA TUNGPAGASIT 05

N/142805 2019/11/14 2019/11/14 中國國際技術智力合作有限公司 41

N/145682 2019/11/14 2019/11/14 Interblock d.d. 28

N/146575 2019/11/14 2019/11/14 中國太平保險（澳門）股份有限公司

C O M PA N H I A D E S E G U RO S DA C H I NA TA I P I N G 

(MACAU), S.A. em inglês CHINA TAIPING INSURANCE 

(MACAU) COMPANY LIMITED

36

N/148308 2019/11/14 2019/11/14 ACCOR 35

N/148311 2019/11/14 2019/11/14 ACCOR 39
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/148313 2019/11/14 2019/11/14 ACCOR 42

N/148314 2019/11/14 2019/11/14 ACCOR 43

N/148318 2019/11/14 2019/11/14 ACCOR 35

N/148320 2019/11/14 2019/11/14 ACCOR 39

N/148321 2019/11/14 2019/11/14 ACCOR 43

N/149560 2019/11/14 2019/11/14 KOMATSU LTD. 37

N/149862 2019/11/14 2019/11/14 WeWork Companies Inc. 36

N/149863 2019/11/14 2019/11/14 WeWork Companies Inc. 41

N/149864 2019/11/14 2019/11/14 WeWork Companies Inc. 43

N/150130 2019/11/14 2019/11/14 FIS iWorks LLC 09

N/150131 2019/11/14 2019/11/14 FIS iWorks LLC 42

N/150191 2019/11/14 2019/11/14 UNIFI, INC. 25

N/151639 2019/11/14 2019/11/14 Katz, Marcus 41

N/151653 2019/11/14 2019/11/14 北京神墨文化傳播有限公司 41

N/151753 2019/11/14 2019/11/14 Márcia Ribeiro Oliveira Silva 45

N/152128 2019/11/14 2019/11/14 Intel Corporation 09

N/152634 2019/11/14 2019/11/14 Global ePress, LLC 42

N/152784 2019/11/14 2019/11/14 寧波高正電子有限公司

NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.

09

N/152946 2019/11/14 2019/11/14 LABORATORIOS ALTER, S.A. 03

N/152947 2019/11/14 2019/11/14 LABORATORIOS ALTER, S.A. 03

N/152948 2019/11/14 2019/11/14 LABORATORIOS ALTER, S.A. 03

N/153047 2019/11/14 2019/11/14 貴州成有王記善沅食品有限公司 32

N/153048 2019/11/14 2019/11/14 貴州成有王記善沅食品有限公司 35

N/153058 2019/11/14 2019/11/14 Islestarr Holdings Limited 03

N/153059 2019/11/14 2019/11/14 Islestarr Holdings Limited 44

N/153060 2019/11/14 2019/11/14 Islestarr Holdings Limited 03

N/153061 2019/11/14 2019/11/14 Islestarr Holdings Limited 44

N/153064 2019/11/14 2019/11/14 Islestarr Holdings Limited 03

N/153141 2019/11/14 2019/11/14 NOGUCHI NAOHIKO SAKE INSTITUTE Inc. 33

N/153142 2019/11/14 2019/11/14 NOGUCHI NAOHIKO SAKE INSTITUTE Inc. 33

N/153145 2019/11/14 2019/11/14 南順商標有限公司

LAM SOON TRADEMARK LIMITED

30

N/153169 2019/11/14 2019/11/14 Viceroy Cayman Limited 43

N/153170 2019/11/14 2019/11/14 Sammy Corporation 09

N/153176 2019/11/14 2019/11/14 SPACETODAY INC. 21

N/153177 2019/11/14 2019/11/14 SPACETODAY INC. 24

N/153214 2019/11/14 2019/11/14 EWALD DӦRKEN AG 02

N/153225 2019/11/14 2019/11/14 Springer-Verlag GmbH 42

N/153242 2019/11/14 2019/11/14 A.S. Watson TM Limited 32

N/153243 2019/11/14 2019/11/14 A.S. Watson TM Limited 32
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/153244 2019/11/14 2019/11/14 A.S. Watson TM Limited 32

N/153289 2019/11/14 2019/11/14 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

16

N/153290 2019/11/14 2019/11/14 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

09

N/153291 2019/11/14 2019/11/14 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

16

N/153292 2019/11/14 2019/11/14 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

35

N/153293 2019/11/14 2019/11/14 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

41

N/153294 2019/11/14 2019/11/14 北京紅馬傳媒文化發展有限公司

Beijing Pony Media Culture Development Co., Ltd.

42

N/153319 2019/11/14 2019/11/14 賓利國際貿易有限公司 05

N/153320 2019/11/14 2019/11/14 賓利國際貿易有限公司 35

N/153564 2019/11/14 2019/11/14 Lee Lucky 41

N/153605 2019/11/14 2019/11/14 IMAGINEX MANAGEMENT COMPANY LIMITED 16

N/153638 2019/11/14 2019/11/14 瀛海旅遊有限公司 39

N/153645 2019/11/14 2019/11/14 北京暢遊天下網絡技術有限公司 09

N/153646 2019/11/14 2019/11/14 北京暢遊天下網絡技術有限公司 41

N/153647 2019/11/14 2019/11/14 北京暢遊天下網絡技術有限公司 09

N/153648 2019/11/14 2019/11/14 北京暢遊天下網絡技術有限公司 41

N/153649 2019/11/14 2019/11/14 北京暢遊天下網絡技術有限公司 09

N/153650 2019/11/14 2019/11/14 北京暢遊天下網絡技術有限公司 41

N/153664 2019/11/14 2019/11/14 Coupang Corp. 35

N/153669 2019/11/14 2019/11/14 Coupang Corp.  35

N/153674 2019/11/14 2019/11/14 Coupang Corp. 35

N/153720 2019/11/14 2019/11/14 新好彩運海鮮火鍋（集團）有限公司 30

N/153804 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 19

N/153805 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 20

N/153806 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 35

N/153807 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 19

N/153808 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 20

N/153809 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 35

N/153810 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 19

N/153811 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 20

N/153812 2019/11/14 2019/11/14 深圳市共合投資發展有限公司 35

N/153956 2019/11/14 2019/11/14 Yohji Yamamoto Inc. 18

N/153996 2019/11/14 2019/11/14 龔永豪

KUNG Wing Ho

龔蘊豪

KUNG Wan Ho

35
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/154007 2019/11/14 2019/11/14 Fraser and Neave, Limited 29

N/154008 2019/11/14 2019/11/14 Fraser and Neave, Limited 30

N/154009 2019/11/14 2019/11/14 Fraser and Neave, Limited 32

N/154012 2019/11/14 2019/11/14 幻影酒店管理有限公司

PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

16

N/154013 2019/11/14 2019/11/14 幻影酒店管理有限公司

PHANTOM GESTÃO DE HOTÉIS, LIMITADA

21

N/154090 2019/11/14 2019/11/14 Hilker Far East Ltd. 20

N/154110 2019/11/14 2019/11/14 KADOKAWA CORPORATION 09

N/154111 2019/11/14 2019/11/14 KADOKAWA CORPORATION 41

N/154147 2019/11/14 2019/11/14 偲婭（浙江）化妝品有限公司 03

N/154169 2019/11/14 2019/11/14 ADVANCED COSMETICA PTY LTD 03

N/154214 2019/11/14 2019/11/14 AbbVie Biotechnology Ltd. 05

N/154227 2019/11/14 2019/11/14 Copper Dog Whisky Limited 33

N/154284 2019/11/14 2019/11/14 Ella’s Kitchen (IP) Limited 05

N/154286 2019/11/14 2019/11/14 Ella’s Kitchen (IP) Limited 30

N/154287 2019/11/14 2019/11/14 Ella’s Kitchen (IP) Limited 32

N/154293 2019/11/14 2019/11/14 Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

41

N/154297 2019/11/14 2019/11/14 深圳市聚創意創新科技有限公司 09

N/154299 2019/11/14 2019/11/14 CLEMENT 25

N/154309 2019/11/14 2019/11/14 GungHo Online Entertainment, Inc. 28

N/154426 2019/11/14 2019/11/14 張中傑 09

N/154427 2019/11/14 2019/11/14 張中傑 28

N/154428 2019/11/14 2019/11/14 張中傑 35

N/154444 2019/11/14 2019/11/14 AZZURRA INTERNATIONAL COMMERCIAL (HONG 

KONG) LIMITED

25

N/154447 2019/11/14 2019/11/14 LA.I.PE. LAVORAZIONE ITALIANA PELLETTERIE S.P.A. 25

N/154448 2019/11/14 2019/11/14 LA.I.PE. LAVORAZIONE ITALIANA PELLETTERIE S.P.A. 35

N/154482 2019/11/14 2019/11/14 Silver Oak Wine Cellars, LLC 33

N/154603 2019/11/14 2019/11/14 中鐵順豐國際快運有限公司 39

N/154604 2019/11/14 2019/11/14 中鐵順豐國際快運有限公司 39

N/154605 2019/11/14 2019/11/14 中鐵順豐國際快運有限公司 39

N/154633 2019/11/14 2019/11/14 深圳市瑞時科技有限公司 14

N/154634 2019/11/14 2019/11/14 深圳市瑞時科技有限公司 35

N/154653 2019/11/14 2019/11/14 深圳中海文創科技有限公司 12

N/154654 2019/11/14 2019/11/14 深圳中海文創科技有限公司 37

N/154655 2019/11/14 2019/11/14 深圳中海文創科技有限公司 12

N/154656 2019/11/14 2019/11/14 深圳中海文創科技有限公司 37

N/154678 2019/11/14 2019/11/14 四川哪吒三太子餐飲管理有限公司 43

N/154696 2019/11/14 2019/11/14 鄭忠記海產凍肉有限公司 29
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編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/154700 2019/11/14 2019/11/14 澳門意時代媒體有限公司 35

N/154761 2019/11/14 2019/11/14 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/154766 2019/11/14 2019/11/14 Intel Corporation 09

N/154789 2019/11/14 2019/11/14 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/154840 2019/11/14 2019/11/14 株式會社佳娜娜

Can Nana Co., Ltd.

18

N/154841 2019/11/14 2019/11/14 株式會社佳娜娜

Can Nana Co., Ltd.

25

N/154849 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

05

N/154850 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

29

N/154851 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

05

N/154852 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

29

N/154853 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

05

N/154854 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

29

N/154855 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

05

N/154856 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

29

N/154861 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

05

N/154862 2019/11/14 2019/11/14 澳大利亞商皇家歐力農場有限公司

OZFARM ROYAL PTY.LTD.

29

N/154899 2019/11/14 2019/11/14 株式會社繁簇

CROWDPROSPER CO., LTD.

43

N/154902 2019/11/14 2019/11/14 奧斯維德（英國）有限公司 

OSWALD (UK) LIMITED

03

N/154903 2019/11/14 2019/11/14 奧斯維德（英國）有限公司 

OSWALD (UK) LIMITED

21

N/154945 2019/11/14 2019/11/14 美儉有限公司

Mekim Limited

35

N/154981 2019/11/14 2019/11/14 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (ASIA PACIFIC) 

PTE. LTD.

43

N/154993 2019/11/14 2019/11/14 中國電力建設集團有限公司

Power Construction Corporation of China

37

N/154996 2019/11/14 2019/11/14 DGF LOGISTIQUE ET SERVICES 29

N/155031 2019/11/14 2019/11/14 凝結集團有限公司

CLOT CO. LIMITED

14
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N/155032 2019/11/14 2019/11/14 凝結集團有限公司

CLOT CO. LIMITED

18

N/155033 2019/11/14 2019/11/14 凝結集團有限公司

CLOT CO. LIMITED

25

N/155034 2019/11/14 2019/11/14 MATE MATE ASIA PTE. LTD. 32

N/155035 2019/11/14 2019/11/14 MATE MATE ASIA PTE. LTD. 32

N/155038 2019/11/14 2019/11/14 華康匯（北京）科技有限公司 10

N/155040 2019/11/14 2019/11/14 北京艾夫邑樂商貿有限公司 25

N/155047 2019/11/14 2019/11/14 深圳市致遠科技有限公司 20

N/155048 2019/11/14 2019/11/14 深圳市致遠科技有限公司 21

N/155107 2019/11/14 2019/11/14 POLA INC. 03

N/155108 2019/11/14 2019/11/14 POLA INC. 03

N/155109 2019/11/14 2019/11/14 POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC. 03

N/155110 2019/11/14 2019/11/14 POLA CHEMICAL INDUSTRIES, INC. 03

N/155117 2019/11/14 2019/11/14 饒江 35

N/155131 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155132 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155133 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155134 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155135 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155136 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155137 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155138 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155139 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155140 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155141 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155142 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155143 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155144 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155145 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155146 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 30

N/155147 2019/11/14 2019/11/14 泰安商業顧問有限公司 35

N/155148 2019/11/14 2019/11/14 Agras Delic S.p.A. 31

N/155149 2019/11/14 2019/11/14 TEN CORPORATION 43

N/155150 2019/11/14 2019/11/14 TEN CORPORATION 43

N/155151 2019/11/14 2019/11/14 TEN CORPORATION 43

N/155152 2019/11/14 2019/11/14 TEN CORPORATION 43

N/155153 2019/11/14 2019/11/14 TEN CORPORATION 43

N/155159 2019/11/14 2019/11/14 任洪春 02

N/155163 2019/11/14 2019/11/14 安琪兒（澳門）星級甜品有限公司

ANGELA (MACAU) SOBREMESA ESTRELA LIMITADA

43
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N/155164 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/155165 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/155166 2019/11/14 2019/11/14 WESTAR建築國際有限公司 42

N/155167 2019/11/14 2019/11/14 COMPANHIA DE INVESTIMENTO AVAGO, LIMITADA 43

N/155168 2019/11/14 2019/11/14 林志輝

Lam Chi Fai

43

N/155169 2019/11/14 2019/11/14 林志輝

Lam Chi Fai 

43

N/155170 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/155171 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/155172 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/155173 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/155174 2019/11/14 2019/11/14  KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation)  03

N/155175 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/155176 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/155177 2019/11/14 2019/11/14 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 21

N/155178 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 16

N/155179 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  21

N/155180 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 25

N/155182 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  41

N/155183 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  42

N/155184 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  09

N/155185 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  16

N/155186 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  41

N/155188 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  41

N/155189 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 09

N/155190 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 16

N/155191 2019/11/14 2019/11/14 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 41

N/155193 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 30

N/155194 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 32

N/155195 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 30

N/155197 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 29

N/155198 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 30

N/155205 2019/11/14 2019/11/14 株式會社三洋物產

SANYO BUSSAN CO., LTD.

09

N/155206 2019/11/14 2019/11/14 株式會社三洋物產

SANYO BUSSAN CO., LTD.

28

N/155207 2019/11/14 2019/11/14 王聖鑫 43

N/155208 2019/11/14 2019/11/14 S.E.A.T. VENTILATION 09

N/155209 2019/11/14 2019/11/14 S.E.A.T. VENTILATION 11
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N/155210 2019/11/14 2019/11/14 上海通用重工集團有限公司

SHANGHAI TAYOR HEAVY INDUSTRY (GROUP) CO., 

LTD

07

N/155211 2019/11/14 2019/11/14 Hutchison E-Commerce Enterprises Limited 09

N/155212 2019/11/14 2019/11/14 MENG KAH AUTO PARTS TRADING SDN BHD 12

N/155213 2019/11/14 2019/11/14 MENG KAH AUTO PARTS TRADING SDN BHD 12

N/155214 2019/11/14 2019/11/14 UMA RACING SDN BHD 07

N/155215 2019/11/14 2019/11/14 UMA RACING SDN BHD 12

N/155216 2019/11/14 2019/11/14 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/155217 2019/11/14 2019/11/14 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 34

N/155218 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 41

N/155219 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 43

N/155220 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 41

N/155221 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 43

N/155222 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 41

N/155223 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 43

N/155224 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 41

N/155225 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 43

N/155226 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 41

N/155227 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 43

N/155228 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 41

N/155229 2019/11/14 2019/11/14 Bowling Centres Australia Pty Limited 43

N/155230 2019/11/14 2019/11/14 Ferrari S.p.A. 09

N/155231 2019/11/14 2019/11/14 Ferrari S.p.A. 12

N/155232 2019/11/14 2019/11/14 Ferrari S.p.A. 25

N/155233 2019/11/14 2019/11/14 Ferrari S.p.A. 28

N/155234 2019/11/14 2019/11/14 新東王珍好饌股份有限公司 30

N/155238 2019/11/14 2019/11/14 華裕藥業有限公司 05

N/155239 2019/11/14 2019/11/14 華裕藥業有限公司 05

N/155240 2019/11/14 2019/11/14 華裕藥業有限公司 05

N/155241 2019/11/14 2019/11/14 華裕藥業有限公司 30

N/155242 2019/11/14 2019/11/14 Cartier International AG 14

N/155243 2019/11/14 2019/11/14 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 12

N/155252 2019/11/14 2019/11/14 發現兒童有限公司 41

N/155253 2019/11/14 2019/11/14 顏冬生 29

N/155254 2019/11/14 2019/11/14 顏冬生 30

N/155255 2019/11/14 2019/11/14 顏冬生 35

N/155256 2019/11/14 2019/11/14 顏冬生 43

N/155258 2019/11/14 2019/11/14 胡馬山（上海）企業管理中心 10

N/155259 2019/11/14 2019/11/14 胡馬山（上海）企業管理中心 35
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N/155260 2019/11/14 2019/11/14 胡馬山（上海）企業管理中心 44

N/155261 2019/11/14 2019/11/14 昭帕雅中泰科技（深圳）有限公司 03

N/155262 2019/11/14 2019/11/14 昭帕雅中泰科技（深圳）有限公司 03

N/155263 2019/11/14 2019/11/14 昭帕雅中泰科技（深圳）有限公司 03

N/155265 2019/11/14 2019/11/14 POLA INC.  01

N/155266 2019/11/14 2019/11/14 POLA INC.  03

N/155269 2019/11/14 2019/11/14 A-COLD-WALL* Limited 14

N/155271 2019/11/14 2019/11/14 A-COLD-WALL* Limited 18

N/155276 2019/11/14 2019/11/14 Apple Inc. 36

N/155277 2019/11/14 2019/11/14 北京老舖黃金文化發展有限公司

BEIJING LAOPU GOLD CULTURAL DEVELOPMENT CO., 

LTD.

14

N/155278 2019/11/14 2019/11/14 HAVE&BE CO., LTD. 03

N/155279 2019/11/14 2019/11/14 十三娛樂一人有限公司

13 DIVERSÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, em inglês 

THE 13 ENTERTAINMENT LTD

43

N/155280 2019/11/14 2019/11/14 深圳市銳爾覓移動通信有限公司 09

N/155281 2019/11/14 2019/11/14 SALTO SYSTEMS, S.L. 09

N/155284 2019/11/14 2019/11/14 NBA Properties, Inc. 25

N/155285 2019/11/14 2019/11/14 NBA Properties, Inc. 41

N/155286 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 30

N/155297 2019/11/14 2019/11/14 嶺南藥廠（香港）有限公司

LING NAM MEDICINE FACTORY (H.K.) LIMITED

03

N/155299 2019/11/14 2019/11/14 嶺南藥廠（香港）有限公司

LING NAM MEDICINE FACTORY (H.K.) LIMITED

35

N/155300 2019/11/14 2019/11/14 嶺南藥廠（香港）有限公司

LING NAM MEDICINE FACTORY (H.K.) LIMITED

03

N/155302 2019/11/14 2019/11/14 嶺南藥廠（香港）有限公司

LING NAM MEDICINE FACTORY (H.K.) LIMITED

35

N/155303 2019/11/14 2019/11/14 中山市大信置業有限公司 30

N/155304 2019/11/14 2019/11/14 中山市大信置業有限公司 32

N/155319 2019/11/14 2019/11/14 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 11

N/155320 2019/11/14 2019/11/14 上海金沛電子有限公司 09

N/155322 2019/11/14 2019/11/14 深圳市信維通信股份有限公司 09

N/155323 2019/11/14 2019/11/14 深圳市信維通信股份有限公司 09

N/155324 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/155325 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36

N/155329 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/155330 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/155331 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36

N/155335 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44
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N/155336 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 35

N/155337 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 36

N/155341 2019/11/14 2019/11/14 GALAXY ENTERTAINMENT LICENSING LIMITED 44

N/155342 2019/11/14 2019/11/14 再鼎醫藥（上海）有限公司 05

N/155343 2019/11/14 2019/11/14 再鼎醫藥（上海）有限公司 05

N/155344 2019/11/14 2019/11/14 再鼎醫藥（上海）有限公司 05

N/155345 2019/11/14 2019/11/14 再鼎醫藥（上海）有限公司 05

N/155353 2019/11/14 2019/11/14 Montblanc-Simplo GmbH 25

N/155354 2019/11/14 2019/11/14 Montblanc-Simplo GmbH 03

N/155355 2019/11/14 2019/11/14 Montblanc-Simplo GmbH 09

N/155356 2019/11/14 2019/11/14 Montblanc-Simplo GmbH 03

N/155357 2019/11/14 2019/11/14 Montblanc-Simplo GmbH 09

N/155358 2019/11/14 2019/11/14 Montblanc-Simplo GmbH 16

N/155362 2019/11/14 2019/11/14 H&M Hennes & Mauritz AB 35

N/155363 2019/11/14 2019/11/14 H&M Hennes & Mauritz AB 45

N/155365 2019/11/14 2019/11/14 Japan Pharmaceutical Trading Limited 05

N/155367 2019/11/14 2019/11/14 Japan Pharmaceutical Trading Limited 05

N/155371 2019/11/14 2019/11/14 冠軍澳之味國際食品廠有限公司 35

N/155372 2019/11/14 2019/11/14 萬特城服裝有限公司 25

N/155374 2019/11/14 2019/11/14 IPSEN BIOPHARM LIMITED 05

N/155377 2019/11/14 2019/11/14 WA, Inc. 25

N/155379 2019/11/14 2019/11/14 肖幫均 25

N/155380 2019/11/14 2019/11/14 恩基酒店管理一人有限公司 43

N/155381 2019/11/14 2019/11/14 恩基酒店管理一人有限公司 43

N/155383 2019/11/14 2019/11/14 ROLEX SA 14

N/155384 2019/11/14 2019/11/14  SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A.  33

N/155385 2019/11/14 2019/11/14 SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A. 32

N/155391 2019/11/14 2019/11/14 KT & G Corporation 34

N/155392 2019/11/14 2019/11/14 KT & G Corporation 34

N/155393 2019/11/14 2019/11/14 Shiseido Americas Corporation 03

N/155394 2019/11/14 2019/11/14 E. & J. Gallo Winery 33

N/155403 2019/11/14 2019/11/14 意達製作有限公司

EDDIE, TOMMY & ASSOCIATES LIMITED

28

N/155404 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 30

N/155405 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 32

N/155406 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 35

N/155407 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 30

N/155408 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 32

N/155409 2019/11/14 2019/11/14 衍生行有限公司 35

N/155410 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 09
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N/155411 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 35

N/155412 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 36

N/155414 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 42

N/155415 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 09

N/155416 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 35

N/155417 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 36

N/155419 2019/11/14 2019/11/14 LE CHIFFRE TECHNOLOGY LIMITED 42

N/155438 2019/11/14 2019/11/14 陝西外婆印象餐飲管理有限公司 43

N/155443 2019/11/14 2019/11/14 金馳有限公司

GLOBAL NATURE LIMITED

03

N/155444 2019/11/14 2019/11/14 金馳有限公司

GLOBAL NATURE LIMITED

05

N/155445 2019/11/14 2019/11/14 金馳有限公司

GLOBAL NATURE LIMITED

35

N/155446 2019/11/14 2019/11/14 Altia Plc. 33

N/155447 2019/11/14 2019/11/14 Altia Plc. 33

N/155448 2019/11/14 2019/11/14 pdc, INC. 03

N/155449 2019/11/14 2019/11/14 pdc, INC. 03

N/155450 2019/11/14 2019/11/14 名品飲料有限公司 32

N/155451 2019/11/14 2019/11/14 名品飲料有限公司 32

N/155452 2019/11/14 2019/11/14 黎翰澄

Lai Hon Cheng

41

N/155456 2019/11/14 2019/11/14 瑪索尼克控股有限責任公司

MASONIC HOLDINGS LIMITED LIABILTY COMPANY

41

N/155459 2019/11/14 2019/11/14 MOBIJUCE LIMITED 09

N/155460 2019/11/14 2019/11/14 MOBIJUCE LIMITED 35

N/155461 2019/11/14 2019/11/14 深圳市海倫科技有限公司

Shenzhen Helen Technology Limited

09

N/155462 2019/11/14 2019/11/14 Shiseido Americas Corporation 03

N/155464 2019/11/14 2019/11/14 萬力文化傳播有限公司 35

N/155465 2019/11/14 2019/11/14 湖南裕湘食品有限公司 30

N/155469 2019/11/14 2019/11/14 龍華國際（澳門）科技發展有限公司 11

N/155470 2019/11/14 2019/11/14 黃文濱

WONG MAN PAN

05

N/155473 2019/11/14 2019/11/14 黃文濱

WONG MAN PAN

05

N/155474 2019/11/14 2019/11/14 黃文濱

WONG MAN PAN

05

N/155475 2019/11/14 2019/11/14 上海騰富金融信息服務有限公司 14

N/155476 2019/11/14 2019/11/14 上海騰富金融信息服務有限公司 36

N/155477 2019/11/14 2019/11/14 健永生技股份有限公司

HEALTH EVER BIO-TECH CO., LTD.

05
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N/155478 2019/11/14 2019/11/14 慶聲科技股份有限公司 11

N/155479 2019/11/14 2019/11/14 深圳市部落印記科技有限公司 20

N/155482 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 09

N/155483 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 35

N/155484 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 36

N/155485 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 37

N/155486 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 38

N/155487 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 09

N/155488 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 35

N/155489 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 37

N/155490 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 38

N/155491 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 40

N/155492 2019/11/14 2019/11/14 CHARGIFI LIMITED 42

N/155496 2019/11/14 2019/11/14 BALLET ROSA - CONFECÇÕES LDA 25

N/155498 2019/11/14 2019/11/14 Star Moon Catering Services Limited 35

N/155500 2019/11/14 2019/11/14 Dominio De Pingus, S.L. 33

N/155501 2019/11/14 2019/11/14 Bodegas Y Viñedos Alnardo, S.L. 33

N/155502 2019/11/14 2019/11/14 Dominio De Pingus, S.L. 33

N/155503 2019/11/14 2019/11/14 Dominio De Pingus, S.L. 33

N/155527 2019/11/14 2019/11/14 Johnson & Johnson 05

N/155529 2019/11/14 2019/11/14 珠海鴻禮商業諮詢有限公司 18

N/155530 2019/11/14 2019/11/14 珠海鴻禮商業諮詢有限公司 25

N/155537 2019/11/14 2019/11/14 美品國際控股有限公司

LUXURY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

03

N/155538 2019/11/14 2019/11/14 壹玖貳零有限公司

1920 LIMITED

30

N/155539 2019/11/14 2019/11/14 壹玖貳零有限公司

1920 LIMITED

35

N/155540 2019/11/14 2019/11/14 壹玖貳零有限公司

1920 LIMITED

43

N/155541 2019/11/14 2019/11/14 勞玉娥

Lou Iok Ngo

45

N/155542 2019/11/14 2019/11/14 澳門都市更新股份有限公司 35

N/155543 2019/11/14 2019/11/14 澳門都市更新股份有限公司 37

N/155544 2019/11/14 2019/11/14 澳門都市更新股份有限公司 35

N/155545 2019/11/14 2019/11/14 澳門都市更新股份有限公司 37

N/155546 2019/11/14 2019/11/14 Macdonald & Muir Limited 33

N/155554 2019/11/14 2019/11/14 蔡美玲 30

N/155555 2019/11/14 2019/11/14 蔡美玲 35

N/155556 2019/11/14 2019/11/14 蔡美玲 43

N/155557 2019/11/14 2019/11/14 拉扎斯網絡科技（上海）有限公司 09



20764 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 49 期 —— 2019 年 12 月 4 日

編號

N.º

註冊日期

Data de

registo

批示日期

Data de

despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/155558 2019/11/14 2019/11/14 拉扎斯網絡科技（上海）有限公司 38

N/155559 2019/11/14 2019/11/14 拉扎斯網絡科技（上海）有限公司 42

N/155560 2019/11/14 2019/11/14 廣東陳皮人家貿易有限公司 29

N/155565 2019/11/14 2019/11/14 凌建權

LENG KIN KUN 

35

N/155566 2019/11/14 2019/11/14 凌建權

LENG KIN KUN 

30

N/155567 2019/11/14 2019/11/14 凌建權

LENG KIN KUN 

25

N/155568 2019/11/14 2019/11/14 BALLY GAMING, INC. 28

N/155569 2019/11/14 2019/11/14 Shiseido Americas Corporation 03

N/155572 2019/11/14 2019/11/14 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/155573 2019/11/14 2019/11/14 Merck Sharp & Dohme Corp. 05

N/155583 2019/11/14 2019/11/14 上海玄霆娛樂信息科技有限公司 09

N/155584 2019/11/14 2019/11/14 上海玄霆娛樂信息科技有限公司 41

N/155585 2019/11/14 2019/11/14 上海玄霆娛樂信息科技有限公司 42

N/155586 2019/11/14 2019/11/14 大苑子開發股份有限公司 30

N/155587 2019/11/14 2019/11/14 大苑子開發股份有限公司 32

N/155588 2019/11/14 2019/11/14 大苑子開發股份有限公司 43

N/155589 2019/11/14 2019/11/14 吉通貿易（香港）有限公司

YST (HK) LIMITED

35

N/155590 2019/11/14 2019/11/14 北京鮑才勝餐飲管理有限公司 29

N/155591 2019/11/14 2019/11/14 北京鮑才勝餐飲管理有限公司 30

N/155592 2019/11/14 2019/11/14 北京鮑才勝餐飲管理有限公司 32

N/155593 2019/11/14 2019/11/14 北京鮑才勝餐飲管理有限公司 35

N/155594 2019/11/14 2019/11/14 北京鮑才勝餐飲管理有限公司 43

N/155604 2019/11/14 2019/11/14 陳余健文

Chan U Kin Man

05

N/155607 2019/11/14 2019/11/14 陳余健文

Chan U Kin Man

43

N/155608 2019/11/14 2019/11/14 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/155609 2019/11/14 2019/11/14 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41

N/155610 2019/11/14 2019/11/14 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/155611 2019/11/14 2019/11/14 香港網易互動娛樂有限公司

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

41
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N/155612 2019/11/14 2019/11/14  Anglofranchise Limited  03

N/155613 2019/11/14 2019/11/14 Anglofranchise Limited  03

N/155626 2019/11/14 2019/11/14 The Hongkong Land Company, Limited 16

N/155627 2019/11/14 2019/11/14 The Hongkong Land Company, Limited 35

N/155628 2019/11/14 2019/11/14 The Hongkong Land Company, Limited 39

N/155629 2019/11/14 2019/11/14 The Hongkong Land Company, Limited 41

N/155630 2019/11/14 2019/11/14 The Hongkong Land Company, Limited 43

N/155632 2019/11/14 2019/11/14 北京包先生科技有限公司 25

N/155633 2019/11/14 2019/11/14 北京包先生科技有限公司 35

N/155634 2019/11/14 2019/11/14 北京包先生科技有限公司 42

N/155635 2019/11/14 2019/11/14 永貿國際有限公司

Union Trade International Limited

30

N/155636 2019/11/14 2019/11/14 Polestar Corporation Limited 30

N/155637 2019/11/14 2019/11/14 奧地利釀造聯盟股份公司

BRAU UNION ӦSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT

32

N/155638 2019/11/14 2019/11/14 奧地利釀造聯盟股份公司

BRAU UNION ӦSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT

32

N/155639 2019/11/14 2019/11/14 南華眾合汽車銷售服務有限公司 36

N/155640 2019/11/14 2019/11/14 賴文彬 35

N/155643 2019/11/14 2019/11/14 北京斯雷康科技股份有限公司 20

N/155644 2019/11/14 2019/11/14 北京斯雷康科技股份有限公司 24

N/155645 2019/11/14 2019/11/14 北京斯雷康科技股份有限公司 09

N/155654 2019/11/14 2019/11/14 廣東潤成創展木業有限公司 19

N/155655 2019/11/14 2019/11/14 廣東潤成創展木業有限公司 19

N/155656 2019/11/14 2019/11/14 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

18

N/155657 2019/11/14 2019/11/14 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

25

N/155658 2019/11/14 2019/11/14 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

18

N/155659 2019/11/14 2019/11/14 意大利拉費尼（高級時裝）服飾有限公司

ITALY CAL (LEAD FASHION) GARMENT COMPANY 

LIMITED

25

N/155661 2019/11/14 2019/11/14 陳昶雄

Chan Chong Hong

44

N/155662 2019/11/14 2019/11/14 余其樹

Francisco Yu

03

N/155663 2019/11/14 2019/11/14 A.S. Watson TM Limited 03

N/155664 2019/11/14 2019/11/14 A.S. Watson TM Limited 09
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N/155666 2019/11/14 2019/11/14 Albion Co., Ltd. 03

N/155667 2019/11/14 2019/11/14 Albion Co., Ltd. 18

N/155668 2019/11/14 2019/11/14 Albion Co., Ltd. 20

N/155669 2019/11/14 2019/11/14 Albion Co., Ltd. 21

N/155670 2019/11/14 2019/11/14 Albion Co., Ltd. 35

N/155671 2019/11/14 2019/11/14 Albion Co., Ltd. 44

N/155672 2019/11/14 2019/11/14 Albion Co., Ltd. 21

N/155673 2019/11/14 2019/11/14 DFS Group Limited 35

N/155674 2019/11/14 2019/11/14 DFS Group Limited 35

N/155675 2019/11/14 2019/11/14 HAVE&BE CO., LTD. 03

N/155683 2019/11/14 2019/11/14 McDonald’s International Property Company Limited 29

N/155684 2019/11/14 2019/11/14 千代酒店餐飲投資管理有限公司 43

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/128534 2019/11/14 旅東股份有限公司

LUTONG ENTERPRISE 

CORP.

25 第214條第2款b）項，結合第215條及第9條第1款c）項，

適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/134419 2019/11/14 北京搜狗科技發展有限公司 35 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/134421 2019/11/14 北京搜狗科技發展有限公司 41 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/135706 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款b）和c)項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) e c) do n.º 1 do art.º 

199.º

N/135707 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/135708 2019/11/15 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135709 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135710 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135712 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135713 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135715 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135735 2019/11/15 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135751 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135752 2019/11/14 Apple Inc. 14 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135753 2019/11/14 Apple Inc. 28 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135761 2019/11/14 Apple Inc. 09 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135762 2019/11/14 Apple Inc. 35 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/135763 2019/11/14 Apple Inc. 36 第214條第1款a）項及第9條第1款a）項，結合第199條第

1款c）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/135989 2019/11/14 朱丹雲

Zhu DanYun

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/135990 2019/11/14 朱丹雲

Zhu DanYun

05 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/136003 2019/11/14 朱丹雲

Zhu DanYun

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/136263 2019/11/14 旅東股份有限公司

LUTONG ENTERPRISE 

CORP.

25 第214條第2款b）項，結合第215條。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 

215.º

N/141518 2019/11/14 Gaming Partners International 

Corporation

09 第214條第3款的相反，結合第199條第1款c）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/141549 2019/11/14 皇冠實業有限公司 05 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/142828 2019/11/14 Jacobson Medica l (Hong 

Kong) Limited

05 第214條第3款的相反，結合第199條第1款b）項。

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/147921 2019/11/14 廣州薇彼絲國際貿易有限公司

G u a n g z h o u  W e i  B i  S i 

International Trade Co., Ltd.

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/147922 2019/11/14 廣州薇彼絲國際貿易有限公司

G u a n g z h o u  W e i  B i  S i 

International Trade Co., Ltd.

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/147923 2019/11/14 廣州薇彼絲國際貿易有限公司

G u a n g z h o u  W e i  B i  S i 

International Trade Co., Ltd.

03 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項，以及第214

條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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申請之拒絕

Recusa de Pedidos

編號

N.º

遞交日期

Data de

apresentação

批示日期

Data de

despacho

其他行為之性質

Natureza de

outros actos

權利人/申請人

Titular/Requerente

備註 Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

P/014048

(13984-M)

2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014049

(13985-M)

2019/07/26 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014052

(13988-M)

2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014053

(13989-M)

2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014058

(13994-M)

2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014059

(13995-M)

2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014060

(13996-M)

2019/07/26 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014067

(14003-M)

2019/07/26 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014069

(14005-M)

2019/07/26 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

P/014070

(14006-M)

2019/07/26 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

N/017782 2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia, Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º
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編號

N.º

遞交日期

Data de

apresentação

批示日期

Data de

despacho

其他行為之性質

Natureza de

outros actos

權利人/申請人

Titular/Requerente

備註 Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro

N/017783 2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia, Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

N/017787 2019/07/26 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia, Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

N/017788 2019/07/26 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia, Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

N/017789 2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia, Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

N/017794 2019/07/02 2019/11/14 更改地址

Modificação de 

sede

Cosmetic Care 

Asia, Limited

第9條第1款e）項，結合第25條及第58條第1

款。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º e do n.º 1 do 58.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/000152

(152-M)

P/003462

(3333-M)

P/003463

(3334-M)

P/003466

(3337-M)

P/009396

(9250-M)

P/014212

(14709-M)

P/014213

(14710-M)

P/014511

(14438-M)

P/014512

(14439-M)

P/014513

(14440-M)

P/014584

(14523-M)

P/014619

(14944-M)

P/014689

(14608-M)

P/014690

(14609-M)

P/014691

(14610-M)

P/014692

(14611-M)

P/014693

(14612-M)

P/014832

(14716-M)

P/015128

(15088-M)

P/015404

(15327-M)

P/015409

(15332-M)

N/004096 N/004122 N/004130 N/004192 N/004194 N/004197 N/004198

N/004199 N/004226 N/004227 N/004449 N/004498 N/004517 N/004518

N/004519 N/004520 N/004521 N/015269 N/015417 N/015418 N/015422

N/015423 N/015715 N/015716 N/016666 N/016937 N/016938 N/016979

N/016980 N/017008 N/017009 N/017010 N/017011 N/017546 N/017547

N/017599 N/017602 N/017798 N/017799 N/017874 N/017887 N/017911

N/017912 N/017913 N/017914 N/017915 N/017916 N/017930 N/017974

N/017975 N/017976 N/017981 N/018049 N/018050 N/018051 N/018052

N/018065 N/018066 N/018145 N/018162 N/018207 N/018217 N/018273

N/018562 N/018565 N/018566 N/018585 N/018604 N/018605 N/018606

N/018607 N/018742 N/018743 N/018766 N/018767 N/018768 N/018782
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編號

N.º

N/018787 N/018803 N/018938 N/019218 N/019219 N/019220 N/019221

N/019579 N/019580 N/019581 N/019582 N/019583 N/019584 N/019585

N/019586 N/019587 N/020105 N/035301 N/049896 N/049897 N/060337

N/062179 N/062238 N/062239 N/062240 N/062241 N/062244 N/062245

N/062274 N/062275 N/062276 N/062277 N/062394 N/062395 N/062396

N/062397 N/062870 N/062871 N/062872 N/062873 N/062874 N/062875

N/062876 N/062877 N/062878 N/062996 N/063085 N/063155 N/063169

N/063170 N/063194 N/063217 N/063221 N/063223 N/063230 N/063231

N/063237 N/063238 N/063249 N/063250 N/063251 N/063252 N/063256

N/063257 N/063258 N/063261 N/063262 N/063265 N/063266 N/063267

N/063292 N/063393 N/063394 N/063395 N/063396 N/063709 N/063710

N/063711 N/063712 N/063750 N/063809 N/063811 N/063812 N/063814

N/064031 N/064032 N/064033 N/064034 N/064035 N/064118 N/064191

N/064250 N/064316 N/064317 N/064397 N/064442 N/064476 N/064599

N/064601 N/064647 N/064648 N/064649 N/064713 N/065275 N/065548

N/065549

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/000326

(273-M)

P/000327

(274-M)

P/000328

(275-M)

N/004257

N/004258

N/004259

N/004264

N/004265

N/004266

N/004267

N/004269

N/004272

N/004273

N/004277

N/004279

2019/10/31 轉讓

Transmissão

The Whitaker LLC Tyco Electronics Services GmbH, com 

s e d e e m R h e i n s t ra s s e 20, C H-8200 

Schaffhausen, Switzerland

P/003150

(8914-M)

2019/10/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

NEWCO MILTON INTERNATIONAL

P/014511

(14438-M)

P/014512

(14439-M)

P/014513

(14440-M)

2019/11/07 更改地址

Modificação de 

sede

JACUZZI INC. 13925 City Center Drive, Suite 200, Chino 

Hills, CA 91709, United States of America

N/004007

N/004008

N/004009

N/004010

2019/11/01 更改地址

Modificação de 

sede

CITIGROUP INC. 388 Greenwich Street, New York, New 

York, 10013, U.S.A.

N/004853 2019/10/31 更改地址

Modificação de 

sede

TDK Electronics AG Rosenheimer Str. 141 e, 81671 Munich, 

Germany
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

更改認別資料

Modificação de 

identidade

EPCOS AG TDK Electronics AG

N/016937

N/016938

2019/10/31 更改權利人之法律

性質

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Rapunzel Naturkost 

AG

Rapunzel Naturkost GmbH

更改地址

Modificação de 

sede

Rapunzel Naturkost 

GmbH

Rapunzelstraße 1, 87764 Legau, Germany

N/017798

N/017799

2019/10/31 更改權利人之法律

性質

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

BELLOTA 

HERRAMIENTAS, 

S.A.

BELLOTA HERRAMIENTAS, S.L.

N/058869 2019/11/07 轉讓

Transmissão

Seekers Australia Pty 

Ltd

SUNSEEKER SWIMWEAR LIMITED, 

com sede em Units 2101-6, 21/F, Laford 

Centre, No. 838 La i Chi Kok Road, 

Kowloon, Hong Kong

N/063743 2019/11/01 更改地址

Modificação de 

sede

PANDA, 

SOCIEDADE 

DE GESTÃO DE 

INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

澳門蘇亞利斯博士大馬路90號新八佰伴9樓

N/063750 2019/10/31 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Eplamo SA ANGELUS SA

合併轉讓

Transmissão por 

fusão

ANGELUS SA Manufacture La Joux-Perret SA, com sede 

em Boulevard des Eplatures 38, 2300 La 

Chaux-de-Fonds, Switzerland

N/064153

N/064154

2019/10/31 更改地址

Modificação de 

sede

LABORATOIRES 

EXPANSCIENCE

1 Place des Saisons 92048 PARIS LA 

DEFENSE CEDEX, France

N/070455

N/070456

N/070457

N/070458

N/080640

N/080641

N/092293

N/092294

2019/10/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Old Mutual PLC OM Residual UK Limited

N/070455

N/070456

N/070457

N/070458

2019/10/25 更改地址

Modificação de 

sede

OM Residual UK 

Limited

5th Floor, Millennium Bridge House, 

2 Lambeth Hill, London, EC4V 4GG, 

United Kingdom

N/078910

N/108526

N/108527

N/108528

N/108529

N/108530

N/108531

2019/10/24 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

NEOCELL 

CORPORATION

NeoCell Holding Company, LLC, com 

sede em 1301 Sawgrasse Corporate 

Parkway, Sunrise, FL 33323 U.S.A.
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/078910

N/108526

N/108527

N/108528

N/108529

N/108530

N/108531

2019/10/24 轉讓

Transmissão

NeoCell Holding 

Company, LLC

Everest NeoCell LLC, com sede em 1221 

Broadway, Oakland, CA 94612 U.S.A.

N/081681

N/081682

N/081683

N/081684

N/081685

N/081686

N/081687

N/081688

N/081689

N/081690

N/081691

N/081692

N/081693

N/081694

N/081695

N/081696

N/081697

N/081698

N/081699

N/081700

N/081701

N/081702

N/081703

N/081704

2019/10/25 更改地址

Modificação de 

sede

La Quinta Worldwide, 

LLC

22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 

07054, United States of America

N/086366 2019/11/01 更改地址

Modificação de 

sede

成都七婆餐飲有限公司 中國四川省成都市溫江區柳城鎮楊柳西路

北段45-1號3棟1層1號

N/089511

N/089512

N/089513

N/089514

N/089515

N/120088

N/132582

2019/10/25 轉讓

Transmissão

廣東賽曼投資有限公司

Guangdong Saiman 

Investment Co., Ltd.

名創優品（香港）有限公司，地址為香港

灣仔盧押道18號海德中心16樓D室

Miniso Hong Kong Limited, com sede em 

Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard 

Road, Wan Chai, Hong Kong

N/090782 2019/10/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

浙江和也健康科技有限

公司

和也健康科技有限公司

更改地址

Modificação de 

sede

浙江和也健康科技有限

公司

中國浙江省湖州市安吉縣孝豐鎮竹產業科

技創業中心6、7、8、9、10幢

N/093240 2019/10/25 轉讓

Transmissão

Alexandre Corrot Djula SAS, com sede em 83 rue des Saints-

Pères, 75006 Paris, France

N/106158

N/106159

N/110724

N/114029

N/114030

N/114031

N/114032

N/114033

N/114034

2019/10/31 更改地址

Modificação de 

sede

Shire Pharmaceuticals 

Ireland Limited

Block 2 & 3 Miesian Plaza, 50 - 58 Baggot 

Street Lower, Dublin 2, Ireland

N/107218

N/107219

2019/11/07 轉讓

Transmissão

WINNING MOVES 

INTERNATIONAL 

LIMITED

Winning Moves UK Limited, com sede em 

7-9 Praed Street, Paddington, London W2 

1NJ, England

N/107968 2019/10/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

廣州市玖加玖食品有限

公司

廣州市玖嘉久食品有限公司
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/117311

N/117312

N/117313

N/117314

2019/10/25 轉讓

Transmissão

東莞集思工業設計有限

公司

集思工業設計有限公司（美國），地址為

美國華盛頓西雅圖格林伍德大道14419號北

街A174號 郵編98133 6865

GIZMOSPRING. COM, INC., com sede 

em 14419 Greenwood Ave N STE A174 

Seattle, WA 98133 6865, USA

N/119038

N/119039

2019/10/25 轉讓

Transmissão

溫州維正知識產權代理

有限公司

維正科技服務有限公司，地址為中國深圳

市南山區西麗街道茶光路與創科路交匯處

波頓科技園B座萬科雲創18層1801號

N/123314

N/147450

2019/10/24 轉讓

Transmissão

Council of Better 

Business Bureaus, Inc.

Internat ional Associat ion of Better 

Business Bureaus, Inc., com sede em 3033 

Wilson Blvd., Suite 600, Arlington, Virginia 

22201, EUA

N/136229 2019/10/25 轉讓

Transmissão

黃健富 恆翀集團有限公司，地址為澳門慕拉士大

馬路南嶺工業大廈13樓E

N/136390 2019/10/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Sova Group (CY) Ltd. ALLEA HOLDING LTD.

N/136390 2019/10/24 更改地址

Modificação de 

sede

ALLEA HOLDING 

LTD.

3, Krinou Street, The Oval Business 

Centre, 10th f loor, office 1001, Agios 

Athanasios 4103, Limassol, Cyprus (CY)

N/136829

N/136830

N/136831

N/136832

N/136833

2019/10/24 更改認別資料

Modificação de 

identidade

Old Mutual Global 

Investors Holdings 

Limited

Merian Global Investors Holdings Limited

N/141177

N/141178

N/141179

N/141180

2019/10/25 轉讓

Transmissão

劉紹威

LIU, SHAO-WEI

永醇誠股份有限公司，地址為中國台灣台

中市北屯區文心路四段448號

YONG CHUN-CHENG ENTERPRISE 

CO., LTD., com sede em No. 448, Sec. 4, 

Wenxin Rd., Beitun Dist., Taichung City 

406, Taiwan, China

N/144351

N/144352

N/144353

N/144354

N/148563

N/148564

2019/11/01 更改地址

Modificação de 

sede

金波物業投資有限公司 澳門北京街244-246號澳門金融中心14樓F

N/146720

N/146721

N/146722

2019/10/25 更改地址

Modificação de 

sede

dm-drogerie markt 

GmbH + Co. KG

Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, Germany

N/147134

N/147136

N/147138

N/147140

2019/10/25 轉讓

Transmissão

常順有限公司

ETERNAL MASTER 

LIMITED

歐亞美創有限公司，地址為澳門柯傅善堂

圍（柯傅善堂里）2-6-A號利東大廈B座閣

樓

N/149630 2019/10/25 轉讓

Transmissão

NovoCure Limited NOVOCURE GmbH, com sede em Park 6. 

Root D4, Switzerland

N/150757 2019/10/25 更改認別資料

Modificação de 

identidade

白蘭香生物科技有限公

司

白銀香生物科技有限公司
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宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

權利人

Titular

宣布失效申請人

Requerente da declaração de caducidade

N/083662 2019/11/07 梁錦強

LEONG KAM KEONG

Haw Par Corporation Limited

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/156159 2019/10/21 老虎堂國際企業有限公司

TIGERSUGAR INTERNATIONAL 

ENTERPRISE CO., LTD.

Heineken Asia Pacific Pte. Ltd.

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/153062 2019/11/11 Islestarr Holdings Limited UNZA INTERNATIONAL LIMITED

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條、第一百二十九條第二款、第一百三十條第三款、

第一百三十一條第四款及第一百三十五條，結合《國家知識產權

局與澳門特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》

第四條及第五條的規定，公佈下列發明專利申請之延伸。

De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 

do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação 

entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a 

Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos 

Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21] 編號 N.º : J/003506

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/31

[71] 申請人 Requerente : 航天信息股份有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區杏石口路甲18號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 王飛, 余佩

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201811584310.7，申請日

Data de pedido 2018/12/24，公佈號N.º de anúncio CN 

109857353A，2019/06/07

[51] 分類 Classificação : G06K3/14, H04L29/06, H04L29/08

[54] 標題 Título : 一種用於控制LED屏幕顯示內容的方法及

系統。

 Um tipo de método e sistema para controlar o conteú-

do de exibição de ecrã LED.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種用於控制LED屏幕顯

示內容的方法及系統，屬L ED應用技術領域。本發明方

法包括：基於ID信息和LED控制卡參數生成操作指令；

將操作指令存儲到指令表，並更新指令表數據；數據庫
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更新指令表數據後生成數據更新消息，基於數據更新消

息生成控制指令；接收控制指令，獲取數據庫中L ED屏

幕控制數據表的數據更新消息，當獲取數據更新消息後，

根據數據更新消息控制LED屏幕顯示內容。本發明通過

LED專用服務器設置多個安全隔離網絡，可實現遠程發

送數據到并且保存LED服務器的數據庫中，再通過觸發

器更新數據到LED屏幕，實現遠程操控不同區域的LED

屏幕顯示來實現指定內容的播放以及信息的發布。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003507

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/12/31

[71] 申請人 Requerente : 航天信息股份有限公司

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區杏石口路甲18號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 嚴兆彬, 余岸陽, 鄧怒濤

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201811602472.9，申請日

Data de pedido 2018/12/26，公佈號N.º de anúncio CN 

109782656A，2019/05/21

[51] 分類 Classificação : G06K9/00

[54] 標題 Título : 一種電磁制動器控制裝置及方法。

 Um tipo de dispositivo e método de controlo de freio 

electromagnético.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種電磁制動器控制裝置

及方法，所述裝置包括：控制核心單元、時鐘單元、光電

轉換輸入單元、光電轉換輸出單元以及電磁制動器控制

接口單元；所述控制核心單元用於接收制動輸入信號、時

鐘信號以及發送制動輸出信號；所述光電轉換輸入單元

用於發送制動輸入信號至所述控制核心單元；所述光電

轉換輸出單元用於發送制動輸出信號至所述電磁制動器

控制接口單元；所述電磁制動器控制接口單元用於驅動

電磁制動器吸合；所述系統採用高壓吸合、低壓保持的

控制方式，高壓吸合保證了電磁制動器吸合瞬間具有較

大的鎖緊力矩，低壓保持能有效降低電磁制動器因長時

間高壓吸合引起的發熱老化，大大延長了電磁制動器的

壽命。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003725

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/06/18

[71] 申請人 Requerente : 武田藥品工業株式會社

 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LI-

MITED

 地址 Endereço : 1-1, Doshomachi, 4-Chome, Chuo-Ku, 

Osaka-Shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 木本香哉, 山本光男, 北山理乙, 澤井泰

宏, 波波伯部美幸, 岩田健太郎

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201680075516.X，申請日

Data de pedido 2016/12/22，公佈號N.º de anúncio CN 

108473467A，2018/08/31

[51] 分類 C l a s s i f i c aç ão : C07D401/14, A61K31/4725, 

A61P35/00, C07C65/05, C07C65/10, C07C55/08, 

C07C57/145, C07C59/245, C07C59/265, C07C59/54

[54] 標題 Título : 共晶、其製造方法及含有共晶的藥物。

 Co-cristal, seu método de produção e medicamento 

contendo o mesmo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供（S）-3-（1-（（1-丙烯酰吡咯

烷-3-基）氧基）異喹啉-3-基）-1H-1,2,4-三唑-5（4H）-酮

和能够與該化合物形成共晶的有機酸的共晶。所製備的

具體共晶是與龍膽酸、水楊酸、馬來酸、丙二酸、蘋果酸、

扁桃酸和檸檬酸的共晶。

[30] 優先權 P r ior idade : 2015/12/24，日本 Japão，編號

N.º 2015-252658

[21] 編號 N.º : J/003813

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/26

[71] 申請人 Requerente : 生物蛋白有限公司

 BIOATLA, LLC

 地址 Endereço : 美國加利福尼亞州聖地亞哥托雷亞那路

11010號，郵編92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 杰．M．肖特, 懷文．張, 格哈德．弗雷

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201780053186.9，申請日

Data de pedido 2017/08/22，公佈號N.º de anúncio CN 

110121506A，2019/08/13

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/18 ,  C 0 7 K16/ 2 8 , 

G01N33/574, A61K39/00

[54] 標題 Título : 條件活性多肽及產生它們的方法。

 Polipeptídeos activos condicionais e métodos de gera-

ção dos mesmos.

[57] 摘要 Resumo : 一種從親本多肽製備條件活性多肽的方

法，其包括以下步驟：通過使用選自增加DNA中帶電荷

的氨基酸殘基的密碼子的總數和减少DNA中不帶電荷

的氨基酸殘基的密碼子的總數中的一種或多種技術來

增加親本多肽的淨電荷以演變編碼親本多肽的DNA從
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而產生突變DNA的步驟；表達突變DNA以獲得突變多

肽；從在一種條件的第一值下的第一測試中與在同種條

件的第二值下的第二測試中的同種活性相比表現出活性

降低的突變多肽中選擇條件活性多肽。還提供了條件活

性多肽、包括所述條件活性多肽的藥物組合物、納米顆

粒和其藥物綴合物及其用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/08/31，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/382,023

[21] 編號 N.º : J/003821

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/02

[71] 申請人 Requerente : 精華光學股份有限公司

 ST. SHINE OPTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣新北市汐止區大同路段276之2

號4、5樓

 4, 5F., No. 276-2, Sec. 1, Ta Tung Rd., Hsi Chih Dist., 

New Taipei City, Taiwan, China

[71] 申請人 Requerente : 專力國際開發股份有限公司

 APP VISION CARE, INC.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市信義區松德路65號11樓

之1

 11F.-1, No.65, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City, 

Taiwan, China

[72] 發明人 Inventor : 陳明賢, 周育然, 詹進賢, 黃上人

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201710948263.9，申請日

Data de pedido 2017/10/12，公佈號N.º de anúncio CN 

109426007A，2019/03/05

[51] 分類 Classificação : G02C7/04, G02C7/06

[54] 標題 Título : 視力矯正用光學鏡片。

 Lente óptica para a correcção de visão.

[57] 摘要 Resumo : 一種視力矯正用光學鏡片，包括一個第

一融像區域及一個第二融像區域。該第一融像區域對應

於眼睛視軸中心並由多個屈光度部位融合出第一屈光度

N，該第二融像區域鄰接於該第一融像區域，並由多個屈

光度部位融合出第二屈光度M。其中，第一屈光度|N|小

於第二屈光度|M|，且每一個屈光度部位的最長寬度小於

300納米。通過該第一融像區域與該第二融像區域的屈光

度部位的屈光度變化，借此在配戴本發明時，使得人眼視

覺成像系統形成一個視覺成像矯正可視區域坐落視網膜

前後區域，當眼睛在看遠或看近時能直接調節，而减少

睫狀肌與水晶體因看遠或看近變化而壓縮變形，降低眼

睛疲勞感受。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2017/08/28，中國台灣 Taiwan, Chi-

na，編號N.º 106129178

[21] 編號 N.º : J/003830

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/06

[71] 申請人 Requerente : 外托尼克斯有限公司

 WI-TRONIX, LLC

 地址 Endereço : 631 East Boughton Rd., Suite 240 Bo-

lingbrook, IL 60440, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : L．B．喬丹 JORDAN, LAWRENCE, 

B.,  M．哈姆史密斯 HAMSMITH, MATHEW

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201780039762.4，申請日

Data de pedido 2017/05/16，公佈號N.º de anúncio CN 

109414991A，2019/03/01

[51] 分類 Classificação : B60L3/12, G01D9/00, G06F7/00, 

G06F17/40, G07C5/00, G07C5/08, H04N5/765

[54] 標題 Título : 實時數據獲取與記錄系統。

 Sistema de aquisição e gravação de dados em tempo 

real.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種用於移動資產的數據獲

取與記錄系統DA RS，其包含數據記錄器。數據記錄器

包含數據編碼器、機載數據管理器、交通工具事件檢測

器、至少一個本地存儲器組件及排隊存儲庫。DA R S處

理來自至少一個輸入傳感器的數據且至少每秒一次地將

數據的經壓縮記錄存儲於本地存儲器模塊中。DARS經

設計而以近實時模式運行，從而每五分鐘將包括五分鐘

的數據的完整記錄存儲到遠程存儲器模塊，並且以實時

模式運行，從而通過至少每秒一次且多達每十分之一秒

一次地上傳數據的記錄而將數據流式傳輸到遠程存儲器

模塊。遠程定位的用戶可：通過網絡瀏覽器觀看由DARS

獲取的視頻、音頻及數據，此提供較快緊急響應；驗證修

理及重新路綫規劃的有效性；且監視組員表現及安全。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/05/16，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/337,228

 2016/05/16，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/337,227
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 2016/05/16，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/337,225

 2017/05/15，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 15/595,650

[21] 編號 N.º : J/003831

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/06

[71] 申請人 Requerente : 外托尼克斯有限公司

 WI-TRONIX, LLC

 地址 Endereço : 631 East Boughton Rd., Suite 240 Bo-

lingbrook, IL 60440, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : L．B．喬丹 JORDAN, LAWRENCE, 

B., S．V．帕特爾 PATEL, SAVANKUMAR, V., B．韋

弗 WEAVER, BRYAN

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201780039757.3，申請日

Data de pedido 2017/05/16，公佈號N.º de anúncio CN 

109328345A，2019/02/12

[51] 分類 Classificação : G06F16/20, H04B1/38

[54] 標題 Título : 實時數據獲取與記錄系統查看器。

 Visualizador do Sistema de aquisição e gravação de 

dados em tempo real.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種用於移動資產的數據獲

取與記錄系統DA R S及查看器，其包含數據編碼器、機

載數據管理器及至少一個本地存儲器模塊。DARS處理

來自至少一個360度相機的視頻數據且至少每秒一次地

將所述數據的經壓縮記錄存儲於所述本地存儲器模塊

中。DA R S經設計而以近實時模式運行，從而每五分鐘

將包括五分鐘的數據的完整記錄存儲到遠程存儲器模

塊，並且以實時模式運行，從而通過至少每秒一次且多達

每十分之一秒一次地上傳數據的記錄而將視頻數據流式

傳輸到所述遠程存儲器模塊。遠程定位的用戶可：通過網

絡瀏覽器或虛擬現實裝置而以各種視圖模式查看視頻、

音頻及數據，此提供較快緊急響應；驗證修理及重新路

綫規劃的有效性；且監視組員表現及安全。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/05/16，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/337,227

 2016/05/16，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/337,225

 2016/05/16，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/337,228

 2017/05/15，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 15/595,650

 2017/05/15，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 15/595,689

[21] 編號 N.º : J/003832

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/06

[71] 申請人 Requerente : 外托尼克斯有限公司

 WI-TRONIX, LLC

 地址 Endereço : 631 East Boughton Rd., Suite 240 

Boling brook, IL 60440, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : L．B．喬丹 JORDAN, LAWRENCE, 

B., S．V．帕特爾 PATEL, SAVANKUMAR, V., J．A．

米勒 MUELLER, JEFFREY, A., J．拉蒂納韋爾 RA-

THINAVEL, JAGADEESWARAN, R．馬特里內茲 

MARTRINEZ, ROGER

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 申請號N.º de pedido 201780039755.4，申請日

Data de pedido 2017/05/16，公佈號N.º de anúncio CN 

109476329A，2019/03/15

[51] 分類 Classificação : B61L3/00, B61L15/00, B61L23/04, 

B61L27/00, H04N5/232, H04N7/18

[54] 標題 T ít u lo : 用於運輸系統的視頻內容分析系統及方

法。

 Sistema e método de análise do conteúdo de vídeo 

destinados ao sistema de transporte.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種用於移動資產的視頻內

容分析系統，其包含軌道檢測及基礎設施監視組件。所述

軌道檢測及基礎設施監視包含用以分析視頻數據、音頻

數據、交通工具數據、天氣數據及路綫/清單數據以確定

與所述資產有關的內部及/或外部狀况的强化學習組件、

物體檢測及位置組件以及障礙物檢測組件。數據獲取與

記錄系統將所述數據、內部及/或外部狀况信息、物體檢

測信息、物體位置信息及障礙物檢測信息上傳到遠程存

儲器模塊且向遠程定位的用戶實時地提供流式傳輸視頻

數據。遠程定位的用戶可通過網絡瀏覽器或虛擬現實裝

置而以各種視圖模式查看所述數據，此提供較快緊急響

應、驗證修理及重新路綫規劃的有效性，且監視組員表

現及安全。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2016/05/16，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/337,228

 2016/05/16，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/337,227

 2016/05/16，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/337,225

 2017/05/15，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 15/595,712
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 2017/05/15，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 15/595,650

 2017/05/15，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 15/595,689

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門

特別行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及

第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延

伸申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七

條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法

院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de 

Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Inte-

lectual e a Direcção dos Serviços de Economia da RAEM na 

Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a 

seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) 

de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso 

para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta pu-

blicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º : J/003244

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/08/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 張宏鑫

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510381721.6，申請

日Data de pedido 2015/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106325485B，2019/09/10

[51] 分類 Classificação : G06F3/01, G06K9/00

[54] 標題 Título : 一種手勢檢測識別方法及系統。

 Um tipo de método e sistema de detecção e identifica-

ção de gestos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種手勢檢測識別方法及

系統，手勢檢測識別方法為：採集圖像，並存儲；採用預

設的多個用於檢測不同手勢的分類器按照預設順序依據

隔幀交替的方式對每一幀所述圖像進行檢測，以獲取手

勢目標；基於所述手勢目標區域的像素分布建立膚色模

型；根據膚色模型獲取所述手勢目標前後兩個狀態的所

述手勢頻率，將所述手勢頻率與預設手勢狀態匹配，以

獲取手勢轉換的狀態，並輸出。手勢檢測識別方法可實

現在特定場景下提取膚色，可在光照劇烈變化後逐步消

除其產生的影響，從而實現提取手勢轉換狀態的目的。

手勢檢測識別系統能够檢測光綫、拍攝角度、大小、膚色

不同的手勢，且識別正確率可達到90%以上，準確性高。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003247

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/08/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 施家琪, 劉鑫

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510385306.8，申請

日Data de pedido 2015/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106328154B，2019/09/17

[51] 分類 C la s s i f ic aç ão : G10L21/0208, G10L21/0272, 

G10L15/26

[54] 標題 Título : 一種前端音頻處理系統。

 Um t ipo de si stema de processamento de áudio 

“front-end”.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及智能語音交互領域，尤其涉及

一種前端音頻處理系統。本發明設計的一種前端音頻處

理系統，該系統填補了目前市面常見嵌入式操作系統在

智能機器人領域語音前端處理方面的缺失，該框架可以

再不修改現有嵌入式操作系統代碼的基礎上為後端語音

識別應用提供前端語音降噪功能，具有較高的系統可擴

展性和靈活性。

 附圖 Figura : 



20780 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 49 期 —— 2019 年 12 月 4 日

[21] 編號 N.º : J/003252

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/08/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 陳見聳

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510385309.1，申請

日Data de pedido 2015/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106326303B，2019/09/13

[51] 分類 Classificação : G06F17/30

[54] 標題 Título : 一種口語語義解析系統及方法。

 Um tipo de sistema e método de análise semântica da 

língua falada.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種口語語義解析系統及

方法，口語語義解析系統用於對預設領域的口語語義進

行解析，包括：存儲單元，用於存儲預設領域的語義句

式，每個語義句式對應一地址，語義句式包括字和關鍵

詞，每個關鍵詞對應一標簽，存儲單元中預設有一詞表，

用以存儲每個字所在的語義句式的地址和／或每個標簽

所在的語義句式的地址；獲取單元，用於獲取待解析口語

句子；索引單元，分別連接存儲單元和獲取單元，用於根

據待解析口語句子對存儲單元中的語義句式進行檢索，

獲取與待解析口語句子相符的候選語義句式，及相應的

候選順序；解析單元，連接索引單元，用於根據排序後的

候選語義句式採用模糊匹配算法對待解析口語句子進行

解析，獲取解析結果。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003268

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/08/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 黃超, 蔡明峻

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510381767.8，申請

日Data de pedido 2015/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106326815B，2019/09/13

[51] 分類 Classificação : G06K9/00, G06K9/62

[54] 標題 Título : 一種人臉圖像識別方法。

 Um tipo de método de reconhecimento de imagem de 

rosto humano.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種人臉圖像識別方法，屬

圖像識別技術領域；方法包塊：步驟S1，採用通訊名錄和

用戶相冊訓練生成第一訓練樣本；和／或採用社交網站的

用戶賬號的好友列表和好友相冊訓練生成第二訓練樣本；

步驟S2，結合第一訓練樣本和／或第二訓練樣本以形成一

初步訓練樣本；步驟S3，採用包括於初步訓練樣本中的人

臉圖像，並根據初步訓練樣本進行識別確認，以完善並形

成一最終的識別數據；智能終端根據識別數據執行人臉

圖像的識別操作。上述技術方案的有益效果是：使得智能

終端能够根據使用者的關係網絡自動識別並訓練人臉識

別數據，從而避免使用者需要手動輸入大量人臉識別所

需的圖片樣本的繁瑣操作，提升使用者的使用體驗。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003290

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/08/15

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 芋頭科技（杭州）有限公司

 Y U TOU T ECH NOLOGY (H A NGZHOU) CO., 

LTD.

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市余杭區五常街道西溪

藝術集合村蓮公蕩路10號101室

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 范利春, 朱磊

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201610886934.9，申請

日Data de pedido 2016/10/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107919116B，2019/09/13

[51] 分類 Classificação : G10L15/14, G10L15/16, G10L25/51

[54] 標題 Título : 一種語音激活檢測方法及裝置。

 Um tipo de método e dispositivo de detecção por acti-

vação de voz.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及語音識別技術領域，尤其涉及

一種語音激活檢測方法及裝置，通過採用兩次激活檢測的

方法，將第一次激活判斷中取到的語音片段輸入BLSTM

循環神經網絡，通過對整條語音的所有幀進行處理，最終

判定是否激活語音識別設備。在兩次激活確認中，第一次

激活的閾值可以設置適當寬鬆，以保證較高的檢出率；第
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二次激活確認由於已知起始點，相對更加準確，兩次激活

檢測能够同時降低誤激活和漏激活，即有效降低激活的

等錯誤率，從而更加有效的保證激活的性能。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003798

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 世嘉颯美創意股份有限公司

 SEGA SAMMY CREATION INC.

 地址 Endereço : TVP Building, 3-9-13 Moriya-cho, 

Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 2210022 

Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 菅井太治, 久嶋毅, 長谷川崇

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201380081058.7，申請

日Data de pedido 2013/11/20，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105813701B，2019/07/14

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o  :  A6 3 F 1 3 /53 ,  A6 3 F 9 / 0 4 , 

A63F13/2145, A63F13/30, A63F13/80

[54] 標題 Título : 遊藝機、骰子遊戲系統以及終端機。

 Máquinas de diversão, sistemas de jogos de dados e 

terminais.

[57] 摘要 Resumo : 提供一種易於進行自身的終端機的操作

狀况的監視以及操作并且也容易進行其他終端機的操

作狀况的監視的遊藝環境。一種遊藝機，其以能够通信

的方式連接多個終端機以能够執行規定的遊戲，終端機

（200）具有顯示面板（2），該顯示面板（2）顯示示出包

括自身的操作狀况在內的遊戲的進行狀况的圖像，生成

包含自身的操作狀况在內的第一顯示圖像（S222），生成

包含自身的操作狀况以及其他終端機的操作狀况在內的

第二顯示圖像（S224），構成為能够切換第一顯示模式與

第二顯示模式，第一顯示模式使顯示面板（2）顯示第一

顯示圖像，第二顯示模式使顯示面板（2）顯示將第一顯

示圖像以及第二顯示圖像合成了的合成圖像（S220）。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2013/11/20，日本 Japão，編號

N.º PCT/JP2013/081242

[21] 編號 N.º : J/003799

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯大

廈，郵政編號200135

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 嚴偉鋒 YA N, Wei feng, 李晨 L I, 

Chen, 李偉 LI, Wei, 譚穎 TAN, Ying, 孫曦 SUN, Xi, 

王蘭 WA NG, L a n, 吳瀟 W U, X iao, 夏慶凡 X I A, 

Qingfan

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510802474.2，申請

日Data de pedido 2015/11/19，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105930137B，2019/06/28

[51] 分類 Classificação : G06F8/40

[54] 標題 Título : 一種跨終端設備平台的數據處理方法及裝

置。

 Método e dispositivo de processamento de dados para 

plataforma de dispositivo entre terminais.

[57] 摘要 Resumo : 本申請涉及數據處理技術領域，尤其涉及

一種跨終端設備平台的數據處理方法及裝置，用以解决

現有技術中存在的開發的POS應用程序無法實現跨終端

設備使用的技術問題，包括：獲取POS終端的底層應用

數據，根據上層應用數據格式和底層應用數據的格式將

底層應用數據進行格式轉換，以使轉換後的底層應用數

據的格式與上層應用數據的格式相同，並將轉換後的底

層應用數據存儲到數據空間中，提供上層應用程序在需

要的時候使用，該方法將終端特有的底層數據格式轉換

為約定後的上層應用數據格式，上層應用程序在使用時

只需要在數據空間獲取數據即可，由於各個終端的數據

空間中的數據格式都相同，因而POS應用程序可以跨終

端設備使用，節約了系統資源。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003810

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/21

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14
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[73] 權利人 Titular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

 ASTRAZENECA AB

 地址 Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[72] 發明人 Inventor : T.B.英格哈特, N.湯姆金森, 甘黎明, 

J.P.斯通豪斯, P.約翰內森, U.祖爾瓦, E.米夏爾森, E-L.

林斯泰特-阿斯特馬克

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580065064.2，申請

日Data de pedido 2015/11/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107001374B，2019/06/14

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P9/04, A61P9/10

[54] 標題 Título : 作為髓過氧化物酶抑制劑的1-[2-（氨基甲

基）苄基]-2-硫代-1,2,3,5-四氫-4H-吡咯并[3,2-D]嘧啶

-4-酮。

 «1-[2-(a m i nomet hyl)ben z yl]-2-t h ioxo-1,2,3,5-te-

trahydro-4h-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-ones» como 

inibidores da mieloperoxidase.

[57] 摘要 Resumo : 在此披露具有化學式（I）的某些1-[2-（氨

基甲基）苄基]-2-硫代-1,2,3,5-四氫-4H-吡咯并[3,2-d]嘧

啶-4-酮化合物，

 及其藥學上可接受的鹽，連同含有這些化合物的組合物

以及這些化合物和組合物在治療中的用途。這些化合物

是酶M PO的抑制劑並且因此特別適用於治療或預防心

血管病症，如心力衰竭和冠狀動脉疾病相關病症。

[30] 優先權 Prioridade : 2014/12/01，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 62/085722

 2015/05/27，美國 Estados Unidos da América，編號

N.º 62/166808

[21] 編號 N.º : J/003812

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/23

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 上海金塔醫用器材有限公司

 地址 Endereço : 中國201502上海市金山區楓涇鎮建定

路18號

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 毛亞淩

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510818147.6，申請

日Data de pedido 2015/11/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106730139B，2019/06/25

[51] 分類 Classificação : A61M5/158

[54] 標題 Título : 針刺裝置。

 Dispositivo de punção.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開了一種針刺裝置，其包括針座

和置於所述針座內的針頭，所述針座上方滑設有一第一

套件，所述第一套件的上方滑設有一第二套件；所述針座

的上表面設有至少一個凸起部，所述第一套件的後端設

有一通孔，所述通孔內設有至少一個彈性限制部，當所述

凸起部移動到所述通孔的內壁與所述彈性限制部的自由

端之間時，所述彈性限制部限制所述凸起部朝所述彈性

限制部的固定端移動；所述第一套件和所述第二套件之

間還設有一限位機構。本發明的針刺裝置使用後可以快

速地使針座上方的套件將針頭蓋住，而且套件及針座之

間連接牢固，不會發生套件回彈情况，有效地提高了產品

的安全性。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003817

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/08/28

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 衛材R&D管理有限公司

 EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

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

-ku, Tokyo, 112-8088 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 多米尼克．雷諾茲, 郝鳴鴻, 王淵, 蘇蒂

普．普拉賈巴蒂, 佐騰高志, 阿南德．瑟瓦拉

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480056358.4，申請

日Data de pedido 2014/10/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105899490B，2019/07/23

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ão : C07D239/48, C07D405/12, 

C07D413/12, A61K31/505, A61P35/00

[54] 標題 Título : 嘧啶FGFR4抑制劑。

 Inibidores FGFR4 de pirimidina.

[57] 摘要 Resumo : 本文提供用作FGFR4抑制劑的式I的化

合物以及它們的使用方法。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/10/18，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/892,881

[21] 編號 N.º : J/003825

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14
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[73] 權利人 Titular : H2SG能源私人有限公司

 H2SG ENERGY PTE LTD

 地址 Endereço : 133 New Bridge Road #24-01/02 Chi-

natown Point Singapore 059413

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

[72] 發明人 Inventor : 伊凡．伊茲戈羅丁, 阿列克謝．伊茲戈羅

丁

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580026116.5，申請

日Data de pedido 2015/03/13，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106661741B，2019/06/04

[51] 分類 Classificação : C25B1/04, C25C7/00, C25B9/00, 

C25B15/00

[54] 標題 Título : 電解系統。

 Sistema de electrólise.

[57] 摘要 Resumo : 提供了一種用於從水中產生氫和氧的電

解槽系統（100），其包括：至少一個電解槽（101），其包

括膜電極組件（102）和離子導電電解質（108），所述膜

電極組件包括至少一對包括陽極（107）和陰極（109）的

氣體可滲透電極（107，109）；所述離子導電電解質布置

在每對陽極（107）和陰極（109）之間；在每個電極（107，

109）的非電解質側上的電極氣體空間（104，106），其包

括陽極氣體空間（104）和陰極氣體空間（106），至少一

個電極氣體空間（104）包括入口（130）和出口（132）；再

循環回路（143），其用於將所產生的氧產物氣體中的至

少一部分從至少一個電極氣體空間（104）的出口（132）

再循環到相應的電極氣體空間（104）的入口（130），

並且通過相應的電極氣體空間（104）；與所述再循環

回路（143）流體連通的供水容器（142），所述供水容器

（142）利用由再循環回路（143）中相應的產物氣體提供

的蒸發熱將來自供水（144）的水蒸發並將水蒸汽供給至

所述再循環回路（143）中；和熱傳遞裝置（105），其位

於電極氣體空間（104）中，用於在陽極氣體空間（104）

中的氣體和所述膜電極組件（102）之間傳遞熱量，所述

氣體空間通過其入口和出口流體地連接到所述再循環回

路，其中所述熱傳遞裝置（105）與所述膜電極組件接觸

並且還允許在所述膜電極組件（102）和相應的氣體空間

（104）之間的氣體循環。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/03/13，新加坡 Singapura，編

號N.º PCT/SG2015/000077

[21] 編號 N.º : J/003827

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 中國銀聯股份有限公司

 CHINA UNIONPAY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區含笑路36號銀聯大

廈

 CUP Tower, 36 Hanxiao Road, Pudong new area, 

Shanghai 200135, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 柴洪峰, 何朔, 孫權, 才華, 祖立軍, 嚴

逸興, 于鑣

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201410525851.8，申請

日Data de pedido 2014/10/09，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105573830B，2019/07/19

[51] 分類 Classificação : G06F9/48, G06F9/455

[54] 標題 Título : 一種虛擬機遷移方法。

 Um método de migração de máquina virtual.

[57] 摘要 Resumo : 本發明公開一種虛擬機遷移方法，將該虛

擬機從應用第一虛擬化軟件的源物理機遷移到應用第二

虛擬化軟件的目的物理機，該方法包括：將該虛擬機的鏡

像文件和基礎配置文件從源物理機傳送到目的物理機，

其中所述基礎配置文件是第一虛擬化軟件的配置文件和

第二虛擬化軟件的配置文件的共同部分，在目的物理機

處，將所述基礎配置文件與所述目的物理機中的擴展配

置文件組合得到第二虛擬化軟件的配置文件，以及根據

所述鏡像文件和該第二虛擬化軟件的配置文件在所述目

的物理機上創建虛擬機。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003828

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/04

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 默沙東公司

 Merck Sharp & Dohme Corp.

 地址 Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 余濤, 張永連, S.T.瓦德爾, A.斯坦福德, 

J.S.衛, P.J.科爾曼, J.M.桑德斯, R.費爾古森

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480064591.7，申請

日Data de pedido 2014/09/26，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105744936B，2019/07/30

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/44, C07D455/02 , 

A01N43/90

[54] 標題 Título : 可用作HIV整合酶抑制劑的取代喹嗪衍生

物。
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 Derivados substituídos de «quinolizine» que servem 

como inibidores da HIV-integrase.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及式（I）的取代喹嗪衍生物：

     

 及其可藥用鹽或前藥，其中X、Y、R1、R2、R3、R4、R5、

R9和R10如本文中定義。本發明還涉及包含至少一種取代

喹嗪衍生物的組合物和使用該取代喹嗪衍生物治療或預

防個體的HIV感染的方法。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/09/27，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/883463

[21] 編號 N.º : J/003834

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/06

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 巴利遊戲公司

 Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço : 6601 South Bermuda Road, Las Ve-

gas, NV 89119, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : Z．奇熱夫斯基 CZYZEWSKI, Zbig-

n iew, E．D．布萊斯 BLESS, E., Damian, J．哈爾特 

HALTER, Jeremy

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480060743.6，申請

日Data de pedido 2014/09/05，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105722563B，2019/06/07

[51] 分類 Classificação : A63F9/24

[54] 標題 Título : 將管理不同的下注遊戲的遊戲站鏈接到相

同的累積大獎的系統和方法。

 Sistemas e métodos de vincular estações de jogos, que 

administram diferentes jogos de apostas, ao mesmo 

jackpot progressivo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及對鏈接到下注遊戲的主累積

大獎進行操作的系統和方法，所述下注遊戲具有概率不

同的不同的大獎觸發。主大獎獲勝概率可被歸一化，以

使玩家具有大致相同的幾率來贏得主累積大獎，而無論

正在進行的下注遊戲是什麽。在遊戲娛樂期間，可根據

合格性概率隨機地選擇遊戲站以參與尋求一個機會來贏

得主累積大獎，所述合格性概率與針對由遊戲站管理的

下注遊戲的大獎觸發的概率成反比。可在放置遊戲注之

後且遊戲娛樂的當前回合之前告知玩家遊戲娛樂的當前

回合對主累積大獎是否是合格的。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/09/13，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 14/027,082

[21] 編號 N.º : J/003835

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/06

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 杜比國際公司

 Dolby International AB

 地址 Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerberg-

weg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-Oost, NL

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca

[72] 發明人 Inventor : F.亨利, S.帕圖克斯

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201611156258.6，申請

日Data de pedido 2012/02/23，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106454345B，2019/07/12

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  H0 4N19/13,  H0 4N19/61, 

H04N19/174, H04N19/436

[54] 標題 Título : 編碼和解碼圖像的方法、編碼和解碼設備。

 Método de codificação e decodificação de imagens; 

dispositivo de codificação e decodificação.

[57] 摘要 Resumo : 公開了編碼和解碼圖像的方法、編碼和

解碼設備。本發明涉及一種對至少一個圖像進行編碼的

方法，包括：將圖像劃分為多個塊；將塊分組為預定數量

的塊的子集；對塊的子集中的每個并行編碼，所考慮子

集中的塊是根據遍歷的預定順序來編碼的。編碼步驟包

括針對所考慮子集中的當前塊，關於至少一個之前編碼

和解碼的塊對當前塊進行預測編碼的子步驟，以及基於

至少一個符號出現概率對當前塊進行熵編碼的子步驟。

在當前塊是所考慮子集中被編碼的第一塊的情形下，符

號出現概率是針對至少一個其他子集中的預定編碼和解

碼的塊來計算的。在當前塊是所考慮子集中除第一塊以

外的塊的情形下，符號出現概率是針對屬相同子集的至

少一個編碼和解碼的塊來計算的。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2011/03/07，法國 França，編號

N.º 11/51,849

[21] 編號 N.º : J/003837

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/09

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 上海恒瑞醫藥有限公司

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國上海市閔行區文井路279號，郵編

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[73] 權利人 Titular : 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國江蘇省連雲港市經濟技術開發區昆

侖山路7號，郵編222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa

[72] 發明人 Inventor : 許建烟 XU, Jianyan, 章瑛 ZHANG, 

Ying, 屈博磊 QU, Bolei, 張富堯 ZHANG, Fuyao, 於

秀招 YU, Xiuzhao, 梁金棟 LIANG, Jindong, 蔣貴陽 

JIANG, Guiyang, 張連山 ZHANG, Lianshan, 李昂 

LI, Ang, 王亞里 WANG, Yali

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680001840.7，申請

日Data de pedido 2016/01/26，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106794258B，2019/07/12

[51] 分類 Classificação : A61K47/64, C07K16/30, A61P35/00

[54] 標題 Título : 配體-細胞毒性藥物偶聯物、其製備方法及

其應用。

 Ligando - conjugado de droga de citotoxicidade, méto-

do da sua preparação, e aplicação do mesmo.

[57] 摘要 Re su mo : 提供了一種通式（I）為P C-L-D r的配

體-細胞毒性藥物偶聯物，其製備方法以及該配體-細胞

毒性藥物偶聯物及含有其的藥物組合物通過受體調節在

製備治療癌症的藥物中的用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Pr ior idade : 2015/02/15，中國 China，編號

N.º 201510083765.0

[21] 編號 N.º : J/003839

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/10

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 加速系統有限責任公司

 ACCELERATION SYSTEMS, LLC

 地址 Endereço : 5001 Jennie Kate Lane, Lexington, 

Kentucky 40510, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : J．D．麥肯尼

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480074945.6，申請

日Data de pedido 2014/02/06，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106031096B，2019/07/09

[51] 分類 Classificação : H04L12/28

[54] 標題 Título : 用於提供多安全鏈路架構的系統和方法。

 Sistemas e métodos de fornecimento de múltiplas ar-

quitecturas de links seguros.

[57] 摘要 Resumo : 本文中所公開的一些實施例包括MSL雙

網絡地址轉換器（NAT），包括邏輯，該邏輯當由處理器

執行時使該MSL雙NAT從MSL VPN接收入站數據報並

且記錄來自入站數據報中的源IP地址的新的VPN所有者

私有IP地址。在一些實施例中，該邏輯使該MSL雙NAT

為入站數據報和客戶端工作站指派新的U PI P並且促進

向客戶端工作站發送入站數據報。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2014/02/06，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º PCT/US2014/015035

[21] 編號 N.º : J/003841

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/11

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : AR透鏡有限責任公司

 LENSAR, LLC

 地址 Endereço : 2800 Discovery Drive, Orlando, Flori-

da 32826, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 達斯汀．莫利

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201410425964.0，申請

日Data de pedido 2014/08/26，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 104573620B，2019/07/26

[51] 分類 Classificação : G06K9/00

[54] 標題 Título : 虹膜定位方法及系統。

 Método e sistema de «Ir-super-lasik».

[57] 摘要 Resumo : 提供了一種方法，其包括用光在第一時間

和第二時間照射眼球，並且基於第一時間照射眼球的光

生成眼球的第一圖像。該方法包括基於第二時間照射眼

球的光生成眼球的第二圖像。該方法還包括相對於眼球

定位激光源，其中，激光源生成定向到眼球的治療激光

束，其中，第一時間恰在定向到眼球的治療激光束之前，

并且第二時間先於第一時間。該方法進一步包括基於為

眼球的第一圖像和第二圖像定義的相關函數校正激光源

相對於眼球的取向。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/10/15，美國 Estados Unidos 

da América，編號N.º 61/891,149

[21] 編號 N.º : J/003842

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/11

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 西梯茜生命工學股份有限公司

 CTC BIO, INC.

 地址 Endereço : 1F., 13 Jungdae-ro 40 gil, Songpa-gu, 

Seoul 138-858, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana

[72] 發明人 Inventor : 全泓烈 JEON, Hong Ryeol, 權度

又 KWON, Do-Woo, 李鳳相 LEE, Bong-Sang, 朴秀

晙 PARK, Su-Jun, 車奉根 CHA, Bong-Geun, 金准

基 KIM, Jun-Ki, 韓知姈 HAN, Jiyeong, 吉明哲 KIL, 

Myeongcheol

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480020466.6，申請

日Data de pedido 2014/04/11，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105209025B，2019/06/18

[51] 分類 Classificação : A61K9/70, A61K47/38, A61K47/30

[54] 標題 Título : 包括聚乙二醇類聚合物和／或乙烯基吡咯

烷酮類聚合物作為分散穩定劑的含他達拉非游離碱的膜

劑形式。

 Forma de dosagem de filme contendo base livre de 

«Tadalafil» compreendendo «polyethylene glycol-ba-

sed polymer» e/ou «vinyl pyrrolidone-based polymer» 

como estabilizador de dispersão.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種用於口服給藥的膜製劑

及其製備方法，所述膜製劑包括他達拉非游離碱。本發

明提供一種膜，通過添加少量分散穩定劑，在該膜中他

達拉非游離碱的分散穩定性達到最大，沒有當使用本領

域已知的其它分散穩定劑時可能出現的獨特的芳香或氣

味，且極小可能將會發生他達拉非游離碱顆粒的結塊現

象，並可以明顯降低在生產過程中產生的氣泡量。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/04/11，南韓 Coreia do Sul，編

號N.º 10-2013-0040084

[21] 編號 N.º : J/003843

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/12

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 迪特桑有限公司

 DITESAN LTD

 地址 Endereço : Teatra Iela 9-9, Riga, LV-I050, Latvia

 國籍 Nacionalidade : 拉脫維亞 Letã

[72] 發明人 Inventor : D．范思庫斯, I．凱爾溫什, D．皮亞諾

娃, R．佩特羅弗斯卡, J．奧金斯

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480040030.3，申請

日Data de pedido 2014/07/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105518128B，2019/07/09

[51] 分類 Classificação : C12N7/00, A61K35/768, A61P35/00

[54] 標題 Título : 遺傳穩定的溶瘤性RNA病毒、其製備方法

及用途。

 Vírus do RNA oncolíticos geneticamente estável, mé-

todo da sua preparação, e aplicação do mesmo.

[57] 摘要 Resumo : 在用於通過修飾天然ECHO 7病毒來製

備經修飾的ECHO 7型腸道病毒的方法中，其中所述天

然ECHO 7病毒通過已知方法從人糞便中分離并通過基

因組序列鑒定，所述修飾如下進行：首先在通過抗癌劑達

卡巴嗪弱化的癌細胞中進行病毒適應，進一步在人胚胎

成纖維細胞培養物中傳代經修飾的病毒，隨後在人黑色

素瘤細胞中繁殖並進一步在通過利巴韋林處理的人胚胎

成纖維細胞培養物中傳代，通過已知方法分離和純化。

經修飾的病毒適合用於治療各種腫瘤。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/07/16，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 13176757.6

[21] 編號 N.º : J/003844

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 森下仁丹株式會社

 Morishita Jintan Co., LTD.

 地址 Endereço : 日本國大阪府大阪市中央區玉造一丁呂

2番40號

 2-40, Tamatsukuri 1-Chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 

Osaka 5408566 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 永江健太郎 Kentaro Nagae, 西川雄大 

Takehiro Nishikawa, 石井賀津俊 Katsutoshi Ishii, 田川

大輔 Daisuke Tagawa, 橋本拓 Taku Hashimoto

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201880000827.9，申請

日Data de pedido 2018/01/17，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 108633256B，2019/08/06

[51] 分類 Classificação : A61J3/07, A61K9/48

[54] 標題 Título : 含水膠囊、以及含水膠囊的製造方法。

 Cápsula contento água e método de produção de cáp-

sula contendo água.

[57] 摘要 Resumo : 本發明的目的在於提供水的耐蒸散性優

異的含水膠囊。本發明的含水膠囊具有以下的構成。一種

含水膠囊（1），其包含：包含水的含水層（3）、配置在含

水層（3）的外側的內層（5）、及配置在內層（5）的外側的

外層（7），內層（5）由親油性材料構成，外層（7）由分散

有親油性顆粒或非水溶性顆粒的親水性材料構成。
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2017/01/17，日本 Japão，編號

N.º 2017-006247

 2017/04/28，日本 Japão，編號N.º 2017-090818

[21] 編號 N.º : J/003845

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 林兒慶

 LIM, Jee Keng

 地址 Endereço : No, 104, Jalan Bumbong Singapore 

739918 Singapore

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana

[72] 發明人 Inventor : 林兒慶 LIM, Jee Keng

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580081332.X，申請

日Data de pedido 2015/06/30，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107709177B，2019/07/05

[51] 分類 Classificação : B65D1/36, E04D11/00, A01G9/02, 

B65D21/028

[54] 標題 Título : 多功能盤。

 Bandeja multifuncional.

[57] 摘要 Resumo : 一種多功能盤，該多功能盤可以用於各種

應用中以形成不同的產品，比如用於屋頂綠化種植的種

植板、用於屋頂平臺隔熱的隔熱結構、用於建築施工的

固體混凝土面板等。盤包括上部部分、下部部分和連接在

上部部分與下部部分之間的背襯層。下部部分包括具有

通孔的多個儲存器。上部部分具有用以將材料固定在上

部部分中的固定單元以及多個分區。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/06/30，新加坡 Singapura，編

號N.º PCT/SG2015/050192

[21] 編號 N.º : J/003846

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/13

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 瓦爾希伯倫私人腫瘤研究基金會

 F U N D A C I Ó  P R I V A D A  I N S T I T U T 

D’INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA DE VALL HE-

BRON

 地址 Endereço : Natzaret, 115 E-08035 Barcelona, 

Spain

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola

[72] 發明人 Inventor : 勞拉．索切克 SOUCEK, Laura, 馬里-

埃韋．比利 BEAULIEU, Marie-Eve

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480032555.2，申請

日Data de pedido 2014/05/07，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105378084B，2019/07/05

[51] 分類  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113, A61K 38/17, 

C07K14/47

[54] 標題 Título : 用於治療癌症的方法和組合物。

 Métodos e composições de tratamento do cancro.

[57] 摘要 Re su mo : 本發明涉及Myc顯性負突變體，稱為

Omomyc，其用於醫藥以及用於預防和／或治療癌症。本

發明還涉及包含Omomyc的融合蛋白及其藥物組合物以

及它們在醫藥中的用途，特別是用於治療癌症的用途。

[30] 優先權 Prioridade : 2013/05/07，歐洲聯盟 União Euro-

peia，編號N.º 13382167.8

[21] 編號 N.º : J/003850

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 莫洛根股份公司

 Mologen AG

 地址 Endereço : Fabeckstrasse 30, 14195 Berlin, Ger-

many

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[72] 發明人 Inventor : M．施羅夫 SCHROFF, Matthias, M．

施密特 SCHMIDT, Manuel, K．卡普 KAPP, Kerstin, 

B．維蒂希 WITTIG, Burghardt

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480024805.8，申請

日Data de pedido 2014/05/15，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105247365B，2019/06/18

[51] 分類 Classificação : G01N33/50, G01N33/574

[54] 標題 Título : 用於癌症治療的預測性生物標記物。

 Biomarcador preditivo para terapia do cancro.

[57] 摘要 Resumo : 本發明大體上涉及根據癌症患者是否將

對特異性治療有反應來識別癌症患者。更具體地，本發明

涉及一種用於識別對TLR-9激動劑治療的反應者的方法

和工具。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2013/05/30，英國 Reino Unido，編

號N.º 1309657.3

[21] 編號 N.º : J/003851

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18
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[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 賽諾瑞克有限公司

 Senorics GmbH

 地址 Endereço : c/o Technische Universitaet Dresden, 

Noethnitzer str. 6101062 Dresden, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã

[72] 發明人 Inventor : 伯恩哈德．西格蒙德 Bernhard SIEG-

MUND  , 科恩．范德瓦爾 Koen VANDEWAL  , 安德

烈亞斯．米朔克 Andreas MISCHOK  , 約翰內斯．本

杜恩 Johannes, BENDUH N   , 多納托．斯波爾托雷 

Donato SPOLTORE  , 克里斯蒂安．克爾納 Christian 

KOERNER  , 卡爾．萊奧 Karl LEO

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201680046485.5，申請

日Data de pedido 2016/08/12，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 107924934B，2019/07/02

[51] 分類 Classificação : H01L27/30, H01L51/44

[54] 標題 Título : 用於探測和轉換紅外電磁輻射的方法和光

電子元件。

 Método para detectar e converter radiação electro-

magnética infravermelha e componentes optoelectró-

nicos.

[57] 摘要 Resumo : 本發明涉及一種用於探測紅外電磁輻射

或將紅外電磁輻射轉換為電信號的方法，涉及一種光電

子元件、尤其是用於（近）紅外探測的有機紅外探測器，

并且涉及該光電子元件的用於探測在780nm至10μm的波

長範圍內的電磁信號的用途。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 2015/08/14，德國 Alemanha，編號

N.º 102015215581.1

[21] 編號 N.º : J/003852

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 電池有限責任公司

 The Batteries spolka z ograniczona z odpowiedzial-

noscia

 地址 Endereço : PL. Kilinskiego 2, 35-005, Rzeszow, 

Poland

 國籍 Nacionalidade : 波蘭 Polaca

[72] 發明人 Inventor : A．K．希薩莫夫 KHISAMOV, Ayrat 

Khamitovich

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201480073276.0，申請

日Data de pedido 2014/01/14，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105980594B，2019/06/18

[51] 分類 Classificação : C23C14/24, C23C14/56

[54] 標題 Título : 薄膜塗覆方法及實施該方法的生產綫。

 Método de aplicação de revestimentos de película fina 

e linha de fabricação para a implementação do mesmo.

[57] 摘要 Resumo : 本組發明涉及在大規模生產中用於處理

表面的處理設備，具體地說，一種施加具有設定光學、電

學和其他特性的薄膜塗層的真空處理設備。技術效果是

確保能處理柔性大尺寸基板及小尺寸基板，且具有高度

的塗層均勻性，且能够使用廣泛的技術和處理裝置，以及

施加材料的高效有用的操作。所述技術效果通過提供一

種在基板上施加薄膜塗層的方法來實現，所述基板放置

到旋轉鼓上，其以相同恆定的綫速度和角速度依次沿著

處理區移動。另外，選擇所述鼓綫速度和角速度的比率，

以使得通過處理區時，所述鼓表面上的每一個點進行至

少兩次完整的公轉。另外，所述技術效果也可通過以下事

實來實現，在施加薄膜塗層的生產綫中包括進口氣閘室、

內有至少一個處理裝置的處理室（其形成處理區），出口

緩衝室、輸送系統和基板支架（設計用於通過各室）。所

述基板支架設計成其上安裝有鼓的滑架，所述鼓以滑架

移動方向同軸地安裝，設計用於旋轉，且在處理過程中，

移動的旋轉角速度和綫速度將是恒定的且經選擇，以確

保通過處理區時，所述圓通表面上的每一個點進行至少

兩次完整的公轉。另外，輸送系統裝配有輥，並且所述滑

架裝配有與輥接觸的導軌。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : J/003853

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 可麗娜株式會社

 CLEANUP CORPORATION

 地址 Endereço : 6-22-22 Nishi-nippori, Arakawa-ku, 

Tokyo 116-8587, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 間邊慎一郎

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão da 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201510333593.8，申請

日Data de pedido 2015/06/16，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 105317085B，2019/07/23

[51] 分類 Classificação : E03C1/18

[54] 標題 Título : 厨房用水槽。

 Pia de cozinha.
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[57] 摘要 Resumo : 本發明的目的在於提供一種能够減少因

設置排水口而造成的不諧調感並獲得較高的美觀的厨房

用水槽。在本發明的厨房用水槽（水槽100）的結構中，在

水槽（100）的角部具備排水口（120）的厨房用水槽中，

具備從水槽（100）的裏側的面向跟前側突出的用於使水

龍頭立起的鼓出部（150），排水口（120）配置於鼓出部

（150）的跟前側，排水口（120）為三角形，排水口（120）

的兩邊沿著水槽（100）的側面（142）與鼓出部（150）的

前表面（154）。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/06/30，日本 Japão，編號

N.º 2014-135157

[21] 編號 N.º : J/003854

[22] 申請日 Data de pedido : 2019/09/18

[24] 批示日 Data de despacho : 2019/11/14

[73] 權利人 Titular : 大鵬藥品工業株式會社

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0054, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa

[72] 發明人 Inventor : 水谷尊志, 吉村千穗子, 近藤瞳, 北出

誠, 大久保秀一

 國家知識產權局發明專利 Patente de I nvenç ão d a 

DNPI : 專利號N.º de patente ZL201580034466.6，申請

日Data de pedido 2015/06/24，授權公告號N.º de anún-

cio da concessão CN 106661031B，2019/07/23

[51] 分類 C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P35/00, A61P43/00, C07D519/00

[54] 標題 Título : 吡咯并嘧啶化合物或其鹽、含有其的藥物

組合物及應用。

 Composto de «pyrrolopyrimidine» ou seu sal, compo-

sição farmacêutica que o contém e sua aplicação.

[57] 摘要 Resumo : 本發明要解决的問題是提供具有NAE抑

制作用和細胞生長抑制效果的新的吡咯并嘧啶化合物或

其鹽。本發明提供式（A）表示的化合物或其鹽，以及包

括該化合物或其鹽作為活性成分的NAE抑制劑、藥物組

合物和抗腫瘤藥劑。

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 P r ior idade : 2014/06/24，日本 Japão，編號

N.º 2014-129740

 2015/02/10，日本 Japão，編號N.º 2015-024785

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法

律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別

行政區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專

利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente 

de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da 

publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º : U/000232

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/05/23

[71] 申請人 Requerente : Tain Betting Promotion Limited

 地址 Endereço : 75 Regent House, Bisazza Street, Slie-

ma, SLM1640, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa

[72] 發明人 Inventor : Cheng Hong Wai

[51] 分類 Classificação : G07F17/32

[54] 標題 Título : 一種同步分享現場數據的在線式博彩系統。

 Um tipo de sistema de jogos de fortuna e azar online 

para compartilhar simultaneamente os dados ao vivo.

[57] 摘要 Resumo : 本發明提供了一種同步分享現場數據的

在線式博彩系統，所述同步分享現場數據的在線式博彩

系統包括線下博彩系統與線上博彩系統，線上博影系統

可接收線下博彩的現場視頻數據及該線下博彩的遊戲數

據，從而使得線上玩家與線下玩家能夠同時參與博彩遊

戲，玩家互動性較高，用戶體驗較好。

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º : U/000233

[22] 申請日 Data de pedido : 2018/05/24

[71] 申請人 Requerente : 鏗數位營銷有限公司

 地址 Endereço : 澳門南灣馬統領街廠商會大廈7B

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída 

segundo as leis de Macau

[72] 發明人 Inventor : 杜偉崎, 馬泰華, 何穎璇, 梁福氣

[51] 分類 Classificação : G09F27/00

[54] 標題 Título : 人工智能出租車廣告屏幕。

 Tela de publicidade inteligente de táxi.

[57] 摘要 Resumo : 一種廣告顯示屏。是一個新型實用設計，

安裝在出租車車廂內的廣告顯示屏。有關廣告顯示屏本

體，其包括：顯示屏、收音裝置、全球定位裝置、兩個超聲

波偵測器、一部微型電腦及無線局域網裝置；而有關廣
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告顯示屏本體會經無線局域網連結一個存放於雲端的管

理系統。通過語音辨識、全球定位及超聲波，廣告顯示屏

的人工智能會於乘客對司機說出目的地位置時，經乘客

語音即時分析乘客之目的地，從而透過顯示屏提供最切

合乘客的廣告或互動應用程式或旅遊資訊或城市資訊。

 附圖 Figura : 

更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/155623 產品（2019年9月18日第38期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da RAEM n.º 38, II 

Série, de 18 de Setembro de 2019)

Aparelhos eléctricos e eletrónicos 

d e  m e d i ç ã o ,  ……  , r o l e t a s , 

torniquetes, barreiras e portões 

assim como respectivos e software 

de computador gravado; ......

Aparelhos eléctricos e eletrónicos de 

medição, …… , roletas, torniquetes, 

barreiras e portões assim como 

respectivo software de computador 

gravado; ......

N/158912 服務（2019年10月16日第42期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Serviços (B.O. da RAEM n.º 42, II 

Série, de 16 de Outubro de 2019)

⋯⋯  ；提供互聯網平台和門戶；

與運營搜索引擎有關的電訊服務；

⋯⋯ 

⋯⋯ ；提供互聯網平台和門戶的接

入服務；與運營搜索引擎有關的電

訊服務；⋯⋯ 

N/159408 產品（2019年11月20日第47期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da RAEM n.º 47, II 

Série, de 20 de Novembro de 2019)

…… , i o g u r t e s, l e i t e e o u t ro s 

produtos lácteos, tudo na classe 29.

...... , iogurtes, pudins lácteos ou à 

base de leite, leite e outros produtos 

lácteos, tudo na classe 29.

N/159409 產品（2019年11月6日第45期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da RAEM n.º 45, II 

Série, de 6 de Novembro de 2019)

…… , sobremesas; gelados e saladas. 

Bebidas de ou à base de café, cacau, 

chocolate e chá, tudo na classe 30.

...... , sobremesas e pudins; gelados e 

saladas. Bebidas de ou à base de café, 

cacau, chocolate e chá, tudo na classe 

30.

N/160096 產品（2019年11月20日第47期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Produtos (B.O. da RAEM n.º 47, II 

Série, de 20 de Novembro de 2019)

…… , com molhos, tudo incluído na 

classe 29.

…… , com molhos e coberturas, tudo 

incluído na classe 29.

二零一九年十一月十四日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 14 de Novembro de 2019. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.
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